MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Ingrid, Helsetunet
23.02.2016
09:00

Vararepresentanter møter etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/BIHIib, på
www.askoy.kommune.no – Lokaldemokrati – Politisk møtekalender – Skjema eller på
tlf. 56 15 80 25.

Det blir omvisning på Helsetunet samt orienteringer ved Leder for legetjenesten Amy Bruvik
Næss og Fagsjef Helse og omsorg Anne Kjersti Drange. Omvisningen varer omtrent en time.
Det er videre beregnet en halvtime til orienteringene totalt.

Kleppestø,

16.02.2016

Miriam Haavik
Leder
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

PS 6/16

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 7/16

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 8/16

Årsmelding Flerkulturelt råd for 2015

2016/625

PS 9/16

Årsmelding Likestilling- og mangfoldsutvalget 2015

2016/621

PS 10/16

Fromreide eldresenter, etablering av dagsenter
istedenfor bolig i tidligere personalbase

2014/382

PS 11/16

Helsereiser

2016/839

PS 12/16

Endring i gebyrhefte - Helse og omsorgstjenester

2015/738

PS 13/16

Prosjektrapport bygg pr.1.2.2016

2013/8328

PS 14/16

Oppbygging av helsetjenester til barn og unge i
kommunene

2015/8131

PS 15/16

Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til
UFL

2015/738

PS 16/16

Spørrerunde UFL 23.02.2016

2016/914

PS 17/16

MELDINGER

RS 9/16

Arbeidsmarkedstall januar 2016

2016/689

RS 10/16

Intensjonsforslag - Kommunalavdeling levekår

2016/530

RS 11/16

Innkalling til møte i UKS

2016/141

RS 12/16

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
15.01.16

2016/141

RS 13/16

Oversendelse av plan for satsingen på barne- og
ungdomspolitikken

2016/717

RS 14/16

Rus- og psykisk helsetjeneste - organisering

2016/1018

RS 15/16

Protokoll Eldrerådet 18.01.2016

2016/347

RS 16/16

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for
rettslige tvister

2015/7636

RS 17/16

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 2014-2015

2016/955

RS 18/16

Referat fra evalueringsmøte Askøy hjelper 10.02.2016

2016/1087

RS 19/16

Informasjon om etablering av mottak

2015/7829
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Arkivsaksnr

PS 6/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

4

PS 7/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL
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ÅRSMELDING FLERKULTURELT RÅD FOR 2015

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
8/16

Møtedato
23.02.2016

Utvalg for oppvekst

12/16

24.02.2016

Saksbehandler: Kari Skeide

Arkivsaknr.: 2016/625-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Årsmelding for Flerkulturelt råd 2015 tas til orientering.
Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.

SAMMENDRAG
Årsmelding 2015
Avgjøres av: UFO

Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO

Videre saksgang: Meldes kommunestyret.

Saksopplysninger:
Flerkulturelt råd har vært slik sammensatt i 2015:

A
B

1.
1.
1

Medlemmer:
Stine Soltvedt (AP)
Tor Øyvind Sandaker (KrF)
Valgt fra flyktinger og
innvandrere i kommunen
Milena M. Michalak
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1.
1

Varamedlemmer:
John Helge Myntevik Høgli (AP)
Torill Nilsen (H)

1

Maja Bogacka

2

Mukadas Satarova

2

Yan Hai Solli (Fritatt se K-sak 11/14)

3

Joseph Nazghi Ocbaghiorgis

3

Khaing Kyaw Than

Leder Tor Øyvind Sandaker (KrF)
Nestleder Stine Soltvedt (AP)
Flerkulturelt råd har vært innkalt til 4 møter i 2015. To av møtene ble avlyst pga manglende
frammøte. Rådet har fått følgende saker til behandling:
02.03.15: Møtet utgått pga manglende frammøte.
Meldinger:
Bosetting av flyktning
13.04.2015:
Årsmelding Flerkulturelt råd 2014.
Politisk møteplan høsten 2015.
Temaplan Barn og familie 2015-2019.
Temaplan Morgendagens omsorg.
Orientering:
Omvisning på voksenopplæringen i Florvåg .
Leder flyktningtjenesten Therese Hope orienterte vedrørende Temaplan Barn og familie 20152019.

Rektor voksenopplæringen orienterte fra møte med ANF og Askøy kommune den 3.3.2015.
18.05.2015:
Bosetting av flyktninger 2015-2016.
Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ.
Kommunestyreperioden 2015-2019.
Orientering: Kemner Rune Solhaug orienterte i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget
2015.
28.09.2015 Møtet utgått pga manglende frammøte.
Meldinger:
Løypemeldinger om bosetting av flyktninger.
Flerkulturelt råd ble i kommunestyret 18.06.2015 vedtatt lagt ned og ansvarsområdet ble
besluttet flyttet slik:
Politiske saker som angår flyktninger og innvandrere behandles etter sakens karakter i ett av
de tre utvalgene. Rådmannen utreder samarbeidsorgan
administrasjon/innvandrere/flyktninger.
Kommunen har stilt med sekretærtjeneste, rektor for voksenopplæringen og leder
flyktningkontoret på møtene.
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Kleppestø, 29.01.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Fagsjef
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ÅRSMELDING LIKESTILLING- OG MANGFOLDSUTVALGET
2015

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
9/16

Saksbehandler: Kari Skeide

Arkivsaknr.: 2016/621-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
UFL tar årsmelding for likestilling- og mangfoldsutvalget for 2015 til orientering.
Årsmeldingen forelegges kommunestyret som melding.

SAMMENDRAG
Årsmelding LIU 2015
Avgjøres av:

Behandles i følgende utvalg: UFL

Videre saksgang: Meldes kommunestyret

Saksopplysninger:
Likestilling- og mangfoldsutvalget 2011 – 2015 var sammensatt slik:

Liste
Liste a)
Lise b)

Møtedato
23.02.2016

Medlemmer:
1
Vigleik Tellnes (FrP)
2
Irene Sørli (H)
3
Eli Lund Jensen (KRF)
1
Stig Berg (AP)
2
Mary Therese Solli (SV)
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Varamedlemmer
1
Silje Nesheim (FrP)
2
Tore Strøm (H)
3
Roald Viksund (KRF)
1
Marianne Bexrud (AP)
2
Fredrik Søreide (SV)

Leder: Vigleik Tellnes (FrP)
Nestleder: Eli Lund Jensen (KrF)
Likestilling- og mangfoldsutvalget har hatt 3 møter i 2015 og behandlet følgende saker:
03.03.2015
Årsmelding Likestilling- og mangfoldsutvalget 2014.
Likestilling- og mangfoldsprisen 2014.
Politisk møteplan høsten 2015.
Orienteringer:
Gjennomgang av likestilling- og mangfoldspanen og måloppnåelse for denne ved HR-sjef
Gretha Haugen.
Rådgiver fagavdeling skole Sigrun Haarklau møtte sammen med ordfører Andreas Kvarme fra
ungdommens kommunestyre . Tema: Mobbing.
04.05.2015:
Temaplan Barn- og familie 2015-2030 Askøy kommune. Leder for flyktningkontoret Therese
Hope ga orientering om planen.
Temaplan Morgendagens omsorg.
Likestilling- og mangfoldspris 2014 – forslag til kandidat.
Melding:
Kommuneplanens samfunnsdel
19.05.2015
Årsmelding og regnskap 2014 Askøy kommune. Rådet ga uttale til saken.
Askøy kommunes delegasjonsreglement. Reglement for folkevalgte organ kommunestyreperioden 2015-2019.

Rådmann har stilt med sekretærtjeneste og med fagpersoner i møtene.
Likestilling- og mangfoldsutvalget ble i kommunestyret 18.06.2015 vedtatt lagt ned og
ansvarsområdet ble besluttet flyttet slik:
Likestillings- og mangfoldsutvalget legges ned. Ansvarsområdet flyttes til hhv
administrasjonsutvalget for saker som berører kommuneorganisasjonen og Utvalg for
levekår for saker som berører samfunnet .

Kleppestø, 29.01.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Fagsjef
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FROMREIDE ELDRESENTER, ETABLERING AV DAGSENTER
ISTEDENFOR BOLIG I TIDLIGERE PERSONALBASE.

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
10/16

Møtedato
22.02.2016

Utvalg for levekår

10/16

23.02.2016

Kommunestyret

17.03.2016

Saksbehandler: Odd Maubach

Arkivsaknr.: 2014/382-15

Møtebehandling i Eldrerådet - 22.02.2016
Innstilling/vedtak:
Behandling:

Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Vedtak om ombygging av tidligere personalenhet, Fromreide omsorgsboliger til leilighet
endres til ombygging til dagsenter.

Avgjøres av: K
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Behandles i følgende utvalg: UFL og K

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Rådmann la i forrige møte i UFL frem et notat om at fagavdeling helse og omsorg ønsket at
tidligere personalbase på Fromreide omsorgsboliger skulle bygges om til dagsenter istedenfor
bolig som kommunestyret har gjort vedtak om. UFL ønsket at det ble lagt frem sak om dette for
utvalget. Saken foreslås og behandlet i K siden opprinnelig vedtak er gjort i K.

Fagsjef Helse og omsorg gir følgende begrunnelse for forslaget om å bygge om personalenhet til
dagsenter.
«Det er fordi vi vil tilrettelegge for at den enkelte eldre skal mestre egen livssituasjon og bo
lengst mulig i eget hjem. Vi vil dreie tjenestene til mer innsats på forebyggende tilbud lavt i
omsorgstrappen. Ved å få større og bedre lokaliteter til dagplasser kan vi øke tilbudet med flere
plasser pr uke. I demensplan 2020 gir staten tilskudd til nye etablerte dagsenterplasser og vi vil
søke om ytterligere tilskudd. Det sammen med økt tilbud vil gi reduserte kostnader over tid og
utsetter behov for mer ressurskrevende tjeneste, gi økt livskvalitet og bidrar til bærekraftige
tjenester. Det er et mål på våre dagsentra at de eldre skal ha innholdsrike dager når de er på
dagsentrene, og at dagoppholdet skal være så trivelig som mulig. Tilbudet bidrar til at brukerne
får en bedre hverdag med mulighet for glede og trivsel i samvær med andre. Aktiviteter blir lagt
opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk.
Dagsentrene samarbeider med flere aktører som sprer glede og trivsel. Ved alle dagsentrene er
det mulig å kjøpe middag og spise i fellesskap. Transport til og fra dagsentrene inngår i
tilbudet.»

Vurdering:
Den bygningsmessige endring fra leilighet til dagsenter er allerede finansiert tidligere
kommunestyrevedtak i saken. Saken dreier seg derfor kun om endring fra bolig til dagsenter.

Kleppestø, 09.02.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Kommunalsjef teknisk
Ivar Ådlandsvik
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HELSEREISER

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
11/16

Møtedato
22.02.2016

Utvalg for levekår

11/16

23.02.2016

Saksbehandler: Anne Kjersti Drange

Arkivsaknr.: 2016/839-1

Møtebehandling i Eldrerådet - 22.02.2016
Innstilling/vedtak:
Behandling:

Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

UFL tar informasjonen om helsereiser til orientering.

SAMMENDRAG

Askøy kommune innførte i 2008 et tilbud om deltagelse på trivsels- og helsereiser til varmere
strøk for eldre og andre grupper av innbyggere etter modell fra Os kommune. Turene er i regi
Askøy Røde Kors reiseklubb. Askøy Røde Kors står for det praktiske rundt reisene. Askøy
kommune bidrar med økonomisk støtte til ledsager for de som trenger bistand under oppholdet
og som vil benytte seg av tilbudet. Tilbakemeldingene fra de reisende har vært og er positive og
Askøy kommune ønsker å fortsette med ordningen i årene fremover.
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Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

Eldrerådet, UFL

Videre saksgang:

Saksopplysninger:

Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette har Askøy kommune i samarbeid med Askøy Røde kors innført et tilbud om
trivsels- og helsereiser til varmere strøk for eldre og andre grupper av innbyggere etter modell fra
Os kommune. Turene er godt tilrettelagt for disse brukergruppene og mange av dem trenger
ledsager med på reisen for å kunne benytte seg av tilbudet.

Askøy Kommune etablerte tilbudet i 2008 i samarbeid med Askøy Røde kors. Samarbeidet går
ut på at Askøy Røde Kors arrangerer reisene og ordner det praktiske og Askøy kommune bistår
med økonomisk støtte til utgifter for ledsager og ellers andre ekstrautgifter i forbindelse med
turen.
Høsten 2008 ble det avsatt i fagavdeling Helse og omsorg sitt budsjett et årlig beløp til dette
formålet og det ble etablert en rutine i fagavdelingen.
Rutinen er at Askøy kommune via Helse og omsorg setter inn annonse i Askøy væringen hver
vår hvor det blir mulighet for å søke om økonomisk støtte til utgifter for ledsager og ellers andre
ekstrautgifter i forbindelse med turen. Søknadene sendes til fagsjef for Helse og omsorg som
vurderer og saksbehandler søknadene. Utgifter blir refundert mot kvittering.
Askøy Røde kors bidrar med det praktiske omkring reisene.
Oversikt av søknader fra 2009 til 2015
I 2009 kom det 8 søknader
I 2010 kom det 5 søknader
I 2011 kom det 8 søknader
I 2012 kom det 8 søknader
I 2013 kom det 5 søknader
I 2014 kom det 7 søknader
I 2015 kom det 7 søknader
Totalt behandlet 48 søknader fra 2009 - 2015 om økonomisk støtte til ledsager eller andre
ekstrautgifter i forbindelse med turen. Alle søknader er blitt innvilget.
Vurdering:

Trivsel- og helsereiser er et godt tilbud til eldre og andre funksjonshemmede i Askøy kommune.
Tilbudet legger til rette for at de som trenger bistand i hverdagen får mulighet til å få dekket
reise og opphold for ledsager. Det er stort fokus på trygghet under oppholdene så der er alltid
helse eller omsorgspersonell lett tilgjengelig.
Tilbudet bidrar til at disse brukergruppene kan få en bedre hverdag, mulighet for å bygge
nettverk og oppleve glede og trivsel i samvær med andre. Tilbakemeldingene fra de reisende har
vært og er positive og Askøy kommune ønsker å fortsette med ordningen i årene fremover.
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Folkehelseperspektiv:
Tilbudet bidrar til mulighet for å oppleve aktiviteter, glede og trivsel sammen med andre noe
som forbygger for ensomhet og er med på å berike livsinnholdet på en god måte.
Økonomi:

I de første årene var beløpet i budsjettet på kr 50 000,- de siste årene er beløpet økt til rundt kr
84 000,Utgifter refundert til sammen fra 2009 -2015 på rundt kr 395 202,-

Kleppestø, 8/2-16

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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ENDRING I GEBYRHEFTE - HELSE OG OMSORGSTJENESTER

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
9/16

Møtedato
22.02.2016

Utvalg for levekår

12/16

23.02.2016

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Liv Olsen

Arkivsaknr.: 2015/738-51

Møtebehandling i Eldrerådet - 22.02.2016
Innstilling/vedtak:
Behandling:

Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune følger statens fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned for praktisk
bistand og dagopphold i tillegg til egenandel for korttidsopphold.
Satsene vil bli justert årlig i tråd med statens føringer.

SAMMENDRAG
Viser til Rundskriv I – 1/2016 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse-og
omsorgstjenester.
Med bakgrunn i Prop. 1 S( 2015 – 2016) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets
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vedtak ble det gjort endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. (FOR 2011 -12-16-1349)
Rundskrivet viser bl.a. til maksimal egenandel kommunene kan ta for korttidsopphold i
institusjon, dag – eller nattopphold. Det viser også til maksimal samlet egenandel pr. måned for
praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar
nettoinntekt før særfradrag under 2G endres fra kr. 186 i 2015 til kr. 190 i 2016.
Rundskrivet ble sendt ut til kommunene 15.12.15. Det medførte at det ikke ble tatt høyde for at
maksimal egenandel for praktisk bistand under 2G var endret i gebyrregulativet knyttet til
budsjettet for 2016. Det samme gjelder dagopphold hvor minstesats er kr. 80, - pr dag.
Når det gjelder egenandel for korttidsopphold i institusjon og dagopphold i Askøy kommune,
vises det til egenandel fastsatt årlig fra Helse – og omsorgsdepartementet. Det foreslås at
kommunen følger departementets fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned også for
praktisk bistand.

Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, UFL

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Helse – og omsorgsdepartementet sender årlig ut Rundskriv om endring av fribeløp og
egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester. ( FOR 2011 – 12 – 16 – 1349)
Rundskrivet er laget med bakgrunn i Prop. 1 S (2015 – 2016) og
Kommunen har tidligere fulgt statens maksimale egenandel for korttidsopphold, men ikke fulgt
statens føring på dagopphold og praktisk bistand.
Rundskrivet kommer vanligvis i midten av desember, altså etter budsjettbehandlingen.
Vurdering:
Det vurderes å være hensiktsmessig at kommunen følger statens føringer på når det gjelder
maksimal egenandel for korttidsopphold i institusjon, dagopphold og praktisk bistand årlig. I
og med rundskrivet om egenandeler for kommunale helse – og omsorgstjenester kommer etter
budsjettbehandlingene, kan det være hensiktsmessig at en i Gebyrhefte har en merknad om at
egenandel for nevnte tjenester, «følger sats fastsatt av staten hvert år og vil bli justert når ny
sats foreligger»
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Med endring i egenandel for praktisk bistand og dagopphold, vil en økning i inntekt for
kommunen utgjøre ca. 40000 pr. år.
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Kleppestø, 12.02.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
13/16

Møtedato
23.02.2016

Utvalg for oppvekst

10/16

24.02.2016

Utvalg for teknikk og miljø

51/16

25.02.2016

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Odd Maubach

Arkivsaknr.: 2013/8328-21

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Prosjektrapport pr. pr. 01.02.2016 tas til orientering.
2. Sluttregnskap Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne og ungdomsskule tas til
orientering.
3.

Det fremlegges 3 prosjektrapporter i året etter følgende plan
1.rapportering: Utvalgene i februar, Kommunestyret i mars
2.rapportering: Utvalgene i mai, Kommunestyret i juni
3.rapportering: Utvalgene i september, Kommunestyret i oktober
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Avgjøres av:K
Behandles i følgende utvalg: UO,UTM,F,K

Saksopplysninger:

Det ble sist rapportert med regnskap pr 1.10.2015 i utvalgene i november 2015.

2153
Hanøy skole
Startdato:
2014
Budsjettramme:
190 mill kr eks mva
Prognose:
Prognose forprosjekt 16 mill
som budsjett
Regulering: ble 1. gangs behandlet november
2015.
Andre gangs behandling i utvalgene i februar
2016
Klar for anbud juni 2016.
Prosjektet er etter dette utsatt stoppet pga av
budsjettvedtak.
Det forutsettes at det innen skolestart høsten
2016 er satt opp modulbygg som midlertidige
klasserom. Dette er budsjettert med 12 mill kr.

1145
Startdato:
Budsjettramme:

Sluttdato:
Forbruk 8,4 mill kr
Fremdrift iht. plan
Fase forprosjekt

Flytting kundetorg, og diverse ombygging
2015 ferdigstilt juni 2016
Forbruk 0,7 mill kr
5 mill kr
Fase: pågående
arbeid
Prognose:
5 mill
HR sine lokaler er ferdigstilt, Arkiv flytter
februar, Kantina NAV og rehab arkiv sine
lokaler til Kundetorg og politikerkontor
gjenstår.
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2019

2125
Startdato:

Kleppestø ungdomsskole
2009

Budsjettramme: Finansiering Kleppestø Ungdomsskole
Vedtak etter godkjent budsjett for prosjektet 2125 - KUSK.

Starter med
Dato

Eks mva

Inkl. mva

136000000

170000000

K. saksnr.

1 40156

106/09

10400000

13000000

2 40450

78/10 - Fratrekk PC'er

-1600000

-2000000

2 40450

78/10 - Vedtak kontrakt

9920000

12400000

3 40892

133/11 - Budsjett

6400000

8000000

SUM 161120000

4 41620

106/13

69500000

SUM 230620000

6 42157

F-80/15

950000

Total SUM 231570000

Prognose:

201400000

86875000

288275000

1187500

289462500

Pr februar 2014 Kr. 215,- mill ekskl. mva
Pr 31.7. 220 mill eks mva
pr 31.12.2014 225 mill. eks.mva
pr 30.04.2015 225 mill. eks mva
pr 30.9 2015 225 mill eks mva
Sluttregnskap 1.2. 2016 225 mill eks mva

Det gjenstår reklamasjoner vedr. ventilasjon/varme. I prosjektet er det bevilget summer
inkl. og ekskl. mva. Det har og vært ulik tilbakeføring av mva til prosjektet. En har derfor
valgt å lage en oppstilling med og uten mva i finansieringsplan.
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Sluttdato:
1.nov 2014
Fase:
Ferdigstillt.

2014

2156
Startdato:
Budsjettramme:

Kleppestø barneskole
2014
285 mill kr

Prognose

Det er i tillegg bevilget 12
mill kr til modulbygg
K sak 45-15

Sluttdato:
2020
Forbruk 18.2 mill kr
Forbruk modulbygg
12 mill kr.
Fase: anbud

Det er ennå meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg.
plan vil holde. Reguleringsplan skal nå legges frem til 1. gangs behandling. Før denne
er behandlet vil en ikke kunne kalkulere ekstra kostnader som innebærer først og
fremst infrastruktur som omlegging vei og krav i reguleringsplan om erverv og
opparbeiding av ekstra uteareal, ut over det kommunestyret har forutsatt.
Prosjektet er nå ute på anbud med tilbudsfrist 7 mars 2016.
Hvis anbudssum blir høyere enn budsjett vil det bli sak i K 17 mars for å sikre
fremdrift. Planlagt oppstart arbeid juni 2016.
Infrastruktur, som vei og opparbeiding av ekstra areal vil bli lyst ut i en egen
entreprise. Fjellsikring er på det nærmeste ferdigstilt.
Regulering: forventet ferdigbehandling tidligst mars 2016
Modulbygg med 2 klasserom er montert og vil bli tatt i bruk etter påske 2016.
Det forventes 1,3 mill i ekstra kostnader ut over budsjett på kr 12 mill for ferdigstillelse
av modulbygg. Dette pga av økte kostnader på omlegging av vei til naboer.

2158
Startdato:
Budsjettramme:

Haugland skole
2014
160 mill kr. Til utredning
kr 0,5 mill

Prognose:

Sluttdato:
Forbruk 0,8 mill
Fremdrift iht. plan:

Regulering er bestilt. Annet arbeid er satt på
vent. Ingen endring pr. 1.2. 2016
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Fauskanger barne og ungdomsskule
2009

Startdato:
Budsjettramme:
Prognose:

130 mill ekskl mva
163 mill inkl. mva
Dette er sluttregnskap for skolen
Sluttregnskap 135 mill eks mva.

FBUS - gjennomgang
eks. MVA

inkl. MVA

Start

39792

81/08

104000000

130000000

1

40109

106/09

4800000

6000000

2

40109

106/09

-800000

-1000000

3

40162

133/11

2400000

3000000

4

41578

85/13

20000000

25000000

130 400 000

163000000

Justert budsjett
etter 4
vedtak/endring

I prosjektet er det bevilget summer inkl. og ekskl. mva. Det har og vært ulik
tilbakeføring av mva til prosjektet. En har derfor valgt å lage en oppstilling med
og uten mva i finansiering .
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Sluttdato:
2013
Fremdrift:
ferdigstilt

2140
Tveit skole
Startdato:
2014
Budsjettramme: 218 mill kr
Prognose:
228
Det er gjennomført prekvalifiserings
konkurranse. Anbud april 2016. Oppstart
arbeid august 2016.
Reguleringsplan er godkjent.
Økte kostnader med prosjektering og arbeid i
eksisterende bygg vil utgjøre 10 mill mer enn
budsjett. Et mulig tiltak er å ikke utføre
rehabilitering i eksisterende bygg, eller å ikke
bygge råbygg 4 etg.
I forbindelse med anbud, vil 4 etg. tas med
som opsjon i en evt. kontrakt, slik at det er en
mulighet for å redusere kostnader dersom
anbudssum er for høy.

2154
Startdato:

Sluttdato:1.1. 2019
Forbruk 18,8 mill kr

Modulbygg 2 Erdal Barneskole
2015
Forbruk 5,7mill kr

Budsjettramme: 10 mill kr
Prognose:
Sluttregnskap 5,7 mill kr
Overskudd 4,3 mill kr.
Modulbygg ble levert i september 2015.

Fase:Ferdigstilt

2139
Florvåg skole
Startdato:
2015
Forbruk 19 mill kr
Budsjettramme: 223 mill
Fase: planlegging
Prognose:
Det er rapportert til utvalgene en beregning av
infrastrukturkostnader på m1llom 90 og 100
mill kr dersom vegtrase legges som planlagt i
reg. plan. Detaljprosjektering og vurdering av
de totale kostnadene kan ikke gjennomføres
før vegtrase er valgt. Skolen er satt på vent i
forbindelse med skolebruksplan/økonomiplan
Regulering: Forventet 1. gangs behandling 1
kvartal 2016
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Sluttdato:August
2015

2160
Startdato:

Modulbygg 2 Florvåg skole/
2015 ferdig stilt desember Forbruk 10,7 mill
2015
Budsjettramme: Modulbygg 18 mill kr
Fase: ferdig levert og
tatt i bruk
Prognose:
12 mill

Paviljonger
november2015

Ferdigstilt. Sluttregnskap ved neste
rapportering

3323
Startdato:

Tveit Omsorgsboliger
2015

Budsjettramme:

17 mill kr vedtak i K
+ 3,5 mill vedtak K.
18.12.2014. totalt 20,5 mill
Prognose:
24 mill kr.
Bygget er finansiert med budsjett som følger:
Forsikringsoppgjør
5,9 mill
Salg av tomt Marikoven 2,2 mill
Tilskudd Husbank
6,5 mill
Låneopptak 2,4 mill som er økt til 5,9 mill

Forbruk pr. 1.2 2016
19,5 mill
Fase: ferdigstilt

Foreløpig Regnskap finansiering
Forsikringsoppgjør
6,6, mill kr
Salg av tomt
2,4 mill kr
Tilsagn tilskudd Husbank 13,1 mill kr
Behov for låneopptak
1,9 mill kr
Bygget ble ferdigstilt med overtakelse 12
november 2015.

Vurdering:
Det vil bli orientert om prosjektene Tveit og Kleppestø barneskoler i utvalgene. Det ligger en
stor grad av usikkerhet i prosjektet Kleppestø skole pga. av reguleringsbestemmelser og
konsekvensene av disse. Totalt sett er det god kontroll på prosjektene. Evt. behov for
budsjettjusteringer i forhold til over/ underskudd vil bli lagt frem for K i juni 2016.
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Kleppestø, 11.02.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef teknisk
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OPPBYGGING AV HELSETJENESTER TIL BARN OG UNGE I
KOMMUNENE

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
14/16

Saksbehandler: Torgeir Sæter

Møtedato
23.02.2016

Arkivsaknr.: 2015/8131-5

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Helsesøstertjenesten styrkes med 2 årsverk innenfor rammebudsjettet til Kommunalavdeling
levekår. Det forutsettes at Askøy kommune får sin andel av de øremerkede midlene avsatt til
dette tiltaket i statsbudsjettet.

SAMMENDRAG
I budsjettet for 2016 er det oversendt et intensjonsforslag med ønske å styrke
helsesøstertjenesten med to årsverk. Samtidig har regjeringen i brev til kommunene
understreket viktigheten av å styrke helsetjenester til barn og unge finansiert av økt
rammetilskuddet i 2016, samt muligheten for øremerket tilskudd i 2016 som belønning dersom
rammetilskuddet brukes til helsesøstertjenesten.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL

Videre saksgang:
Saksopplysninger:
Stortinget har styrket rammeoverføringene til kommunene for 2014, 2015 og 2016 for å styrke
helsesøstertjenestene, og utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene til barn, unge og deres
familier – jfr St.meld. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste.

I brev til alle landets ordførere datert 18.12.15 henstiller regjeringen kommunene om å følge opp
satsingen på styrking av skole- og helsestasjonstjenesten, og opplyser i tillegg om en ekstra
økonomisk belønning.

28

I 2014 bevilget Stortinget 180 mill, i 2015 var beløpet 270 mill og i 2016 er det 200 mill kroner.
Alle gitt som rammetilskudd. For 2016 er det i tillegg åpnet for at kommunen kan få øremerket
tilskudd av en pott på 100 mill kroner dersom midlene gitt i rammetilskuddet brukes til formålet.
For Askøy kommune tilsvarer økning i rammetilskudd fra 2015 til 2016 ca 2 årsverk pluss
driftsmidler. Dersom Askøy bruker rammetilskuddet til formålet opplyser Fylkesmannen at
kommunen kan få øremerket tilskudd tilsvarende ca 1 årsverk.
I 2014 ble bemanningen økt med 1 årsverk, og i 2015 med 2 årsverk - alt finansiert med økt
rammetilskudd avsatt til tjenesten.
Askøy har lavere bemanning på skolehelse- og helsestasjonstjeneste enn sammenlignbare
kommuner. Kombinert med stor andel barn og unge i befolkningen har det vært en utfordring å
dekke lovpålagte oppgaver for helsestasjonene, og drive godt nok forebyggende arbeid i
skolehelsetjenesten.
Kommunalavdeling levekår har fått styrket sin ramme med 1,5 mill kroner for 2016, og det er
oversendt intensjonsforslag til Utvalg for levekår med teksten «Vi vil styrke helsesøstertjenesten
med to stillinger fra 2016.” Det er i tillegg oversendt intensjonsforslag for styrking av
rusomsorg med 2 stillinger, og øke satsene på sosialhjelp med kr 100.000.

Vurdering:
Styrkingen av helsesøstertjenesten vil føre til mer og bedre forebyggende arbeid for barn og
unge, samt styrke tverrfaglig innsats. De helsetjenester det er snakk er primært helsesøstre,
men og ressurser til leger og fysioterapeuter vil være aktuelle å styrke.
Det at Askøy har lav bemanning sammenlignet med andre kommuner er på mange måter i
samsvar med at vi er en lavinntektskommune. Allikevel er det i denne perioden at det er en
nasjonal styrking, og en åpning for å gjøre skolehelse- og helsestasjonstjenestene bedre i stand
til å drive sitt viktige forebyggende helsearbeid.
Askøy har fått til mye innenfor gjeldende rammer, og deltar i prosjekt og satsinger som har
dokumentert god effekt. Innenfor områdene mobbing, integrering av flyktninger og oppfølging
av familier med særlige utfordringer vil vi i framtiden få viktige oppgaver.
Økonomien i Kommunalavdeling levekår er anstrengt, med et merforbruk i 2015 som må
hentes inn. I alle tjenester arbeides det med tidligere innsats, styrke forebygging – og få
ressurser lengre ned i omsorgs- eller tiltakstrappen. Innen barn og unge ser vi at plasseringer
og krevende tiltak i barnevernet fører til økte utgifter. Det er mange årsaker til dette, men skal
vi redusere innsiget av slike saker i barnevernet er det også andre tjenester samt foreldre som
må komme mer på banen. Styrkingen av helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten må være
målrettet til forebygging og endringsbaserte tiltak som på sikt fører til at færre barn og unge får
behov for omfattende kommunale tiltak.
Belønningen med å få øremerket tilskudd dersom kommunen benytter seg av økningen i
rammetilskuddet til formålet er viktig å benytte seg av. Askøy bør derfor styrke tjenesten
tilsvarende økningen i rammetilskuddet og be om å få tildelt sin andel av øremerkede midler fra
staten.
Folkehelseperspektiv:
Helsesøstertjenesten er en grunnpilar i det forebyggende arbeidet for barn og familier, samt
helsetilbud til barn som er blitt syke eller trenger ekstra oppfølging. Styrket tjenestetilbud vil
fremme folkehelsen direkte.
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Økonomi:
Økt bemanning i 2016 dekkes inn av styrket overføring til Kommunalavdeling levekår i budsjett
for 2016. For 2017 budsjetteres det med helårseffekt av stillingene. Øremerket tilskudd som
kommer i tillegg til rammetilskuddet finansierer videre styrking, omfang må avventes til vi vet
hvor mye kommunene får i tilskudd.

Kleppestø, 9.2.16

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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INTENSJONSFORSLAG OVERSENDT FRA FORMANNSKAPET
TIL UFL

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
15/16

Saksbehandler: Else Gammelsrød

Møtedato
23.02.2016

Arkivsaknr.: 2015/738-40

SAMMENDRAG
Intensjonsforslagene ble fremmet under behandling den 17.12.15 av K-sak 182/15 Budsjett 2016
og Økonomiplan 2016-2019.
Kommunestyret oversendte samtlige intensjonsforslag til formannskapet.
Avgjøres av: UFL

Behandles i følgende utvalg:UFL (UTM)

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Formannskapet oversendte i møtet 12.01.16 følgende intensjonsforslag til Utvalg for Levekår:

Intensjonsforslag 34:
Omsorgsboliger
Per i dag er det allerede behov for flere omsorgsbolig da det er kø for å få tildelt omsorgsbolig i
Askøy kommune. I temaplanen, Morgensdagens omsorg, ser vi en markant økning i antall eldre
som vil trenge omsorgsbolig på Askøy. Askøy kommune må få fortgang i utbygginger av
omsorgsboliger snarest, og plan for utbygging må være på plass innen 2016.

31

Intensjonsforslag 35:
Helsereiser
Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette innføres det helsereiser i Askøy kommune etter modell fra Os kommune.
Intensjonsforslag 50:
Kommunale boliger
Salg av kommunale boliger - Muligheter i en ufordrende økonomisk hverdag!
Kommunen starter et arbeid med å utarbeide en studie med formål om å selge ut en større del av
den kommunale boligmassen til en del av beboerne. Eventuelt, se på om det er mulig å endre
dagens regelverk for å øke salget av kommunale boliger til de som ønsker det og som er i stand
til å overta boligen de i dag leier av kommunen.
(Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø.)

Kleppestø, 20.01.16

Else Gammelsrød
Leder politisk sekretariat
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SPØRRERUNDE UFL 23.02.2016

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
16/16

Saksbehandler: Kristian Vangen

Møtedato
23.02.2016

Arkivsaknr.: 2016/914-1
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PS 17/16 MELDINGER
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Kommunalavdeling levekår

01.02.2016

Notat
Sak nr.
2016/689-1
Til:

Formannskapet / UFL

Fra:

Rådmannen

Arbeidsmarkedstall januar 2016
•

helt ledige på Askøy per januar 2016
• 468 personer helt ledig
• 3,2 % av arbeidsstyrken, en økning på 26 % fra jan 15
• 3,5 % helt ledige i Hordaland i januar 16,
• 3,4 % helt ledige er landssnittet
• I tillegg er 65 personer i NAV tiltak, noe som gir totalt 3,7 % ledige av
arbeidsstyrken
• i tillegg kommer delvis ledige, til sammen 703 personer

•

utvikling
• en liten vekst i utlyste ledige stillinger
• økning i permisjoner
• økning i gjennomsnittsalder for ledige
• flertall menn
• kommer i stor grad fra oljerelatert virksomhet
• Hordalands tallene viser at det er flest ledige innen industriarbeid, bygg og
anlegg og ingeniør- og ikt-fag

•

muligheter
• mange ledige på Askøy har solid fagkunnskap/utdannelse/erfaring og har i
stor grad fått jobb igjen relativt raskt
• tydelig fortsatt mange muligheter på Askøy, mindre ledighet enn på Sotra

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Gamle Kleppestøvegen
2, 5300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

•
•
•
•
•

( Fjell har ledighet på 4,8 %, Sund på 5,2 % og Øygarden på 6,6%)
økte muligheter i tradisjonelle bedrifter, reiseliv mm mye pga valutakursen
Hva så når disse bedriftene har fått mettet sitt behov???
Og hva med dem som fra før stod et stykke fra aktiv deltagelse i
arbeidslivet?
Mobilitet må vurderes, både geografisk og det å skifte yrke
NAV ser en fortsatt økning i ledigheten og er spent på utviklingen

Grafisk oversikt over brutto
arbeidsledighet per kommune i
Hordaland:

Grafikk Januar
2016.pdf
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Brutto arbeidsledighet pr kommune, januar 2016
Bruttoledighet Fylket: 4,0%
(Helt ledige 3,5%)
FEDJE

MASFJORDEN
AUSTRHEIM
RADØY

ØYGARDEN

MODALEN

LINDÅS

MELAND

VOSS
ULVIK

VAKSDAL
OSTERØY

GRANVIN

ASKØY
FJELL
BERGEN

Helt ledige og
tiltaksdeltakere i %
av arbeidsstyrken.

SUND

SAMNANGER

OS

FUSA

KVAM

EIDFJORD

JONDAL

ULLENSVANG

Bergen

AUSTEVOLL
Over 6%
5% - 6%
4% - 5%
3% - 4%
2% - 3%
Under 2%

TYSNES
FITJAR

Åsane

ODDA
KVINNHERAD

Bergenhus
STORD

Laksevåg

BØMLO

Årstad

Fyllingsdalen
Fana

ETNE
Ytrebygda
SVEIO

Kilde: NAV
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Arna

Utviklingen i den registrerte ledigheten i Hordaland siste 2 år
jan.16
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Kommunalavdeling levekår

12.02.2016

Notat
Sak nr.
2016/530-2
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmann

Intensjonsforslag 2016 - Kommunalavdeling levekår
Med utgangspunkt i Kommunestyrets budsjettbehandling i desember, har
formannskapet i møte den 12.1.16 gjennomgått intensjonsforsagene og fastsatt videre
oppfølging. De med relevans for Kommunalavdeling levekår er listet opp nedenfor, med
opplysning om videre oppfølging.

Intensjonsforslag 9:
Helse og omsorgsektoren Snu omsorgstrappen
For å få ned kostnadene i helse- og omsorgssektoren, har det vært et mål å snu omsorgstrappen.
Det har vært arbeidet med dette prosjektet i flere år. Rådmannen bes om å gi en status for
arbeidet så langt, samt utarbeide en plan for hvordan arbeidet skal videreføres og sluttføres slik
at en oppnår varige kostnadsreduksjoner i sektoren.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Snu omsorgstrappen er av rådmannen definert som eget program, med høy prioritet de neste 35 årene. Tiltak for å redusere utgifter, samtidig som tjenestene skal utvikles er hovedoppgavene.
UFL har fått og vil få saker knyttet til dette arbeidet de neste årene, og vil få løypemeldinger
underveis. Første løypemelding kommer i UFL sitt møte i april.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Intensjonsforslag 30:
Omsorgsteknologi
Vi ber rådmannen om at det blir utredet teknologiske løsninger i helse og omsorgssektoren som
kan gjøre hverdagen mer selvstendig og tryggere for brukerne, slik at de kan bo lenger i eget
hjem.
Og på denne måten få frigjort ressurser til andre viktige arbeidsoppgaver.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Utredning vil bli forelagt UFL i løpet av 2016.

Intensjonsforslag 32:
Sosialhjelpssatsene
Vi ønsker å øke sosialhjelpssatsene gradvis til vi kommer opp på nasjonal standard. Det er lagt
inn 100 000,- til dette i budsjettforslaget.
Vi ber Rådmann komme med en utredning om kostandene for å komme opp på nasjonal
standard.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Utredning:

Statens anbefalte sosialhjelpssatser for 2010 er de som per i dag er vedtatt som gjeldende satser
for Askøy kommune. En beregning utført i 2015 viste at det ville koste i underkant av 500.000,å komme opp på gjeldende satser for 2015. Denne summen ble spilt inn i budsjettprosessen.
For å komme opp på 2016 satser må det bevilges ytterligere 100.000,-, altså 600.000,En økning i satser må også legges inn påfølgende budsjetter.
Noen kommuner har rammevedtak på å følge de til enhver tid gjeldende statlig anbefalte satser,
mens andre tar et årlig vedtak. På Askøy er det blant annet høye husleiekostnader slik at NAV
Askøy anbefaler å følge de anbefalte satsene.
Statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1.1.16 følger av
Rundskriv A-1/2015, datert 23.12.15. Gjeldende satser på Askøy i parentes.
Enslige
Ektepar/samboere
Person i bofelleskap
Barn 0-5 år
Barn 6-10 år
Barn 11-17 år

kr 5 850
kr 9 750
kr 4 850
kr 2 250
kr 2 950
kr 3 800

(5 197)
(8 632)
(4 316)
(1 982)
(2 632)
(3 303)

Da det i budsjettet bare er satt av 100.000,- til økning av satsene vil satsene ikke kunne økes for
alle grupper. En gruppe som er innenfor satsningsområdet barnefattigdom er gruppen enslige
forsørgere og par med barn under 18 år. Gruppen enslige forsørgere som er avhengig av
sosialstønad er økende.
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Det er i liten målestokk startet opp et aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere, VEMA pluss.
NAV Askøy ønsker her å fokusere på mottakere med barn. I 2015 mottok i gjennomsnitt 24,5
enslige forsørgere økonomisk sosialhjelp pr. måned.
Dersom vi øker sosialhjelpssatsene for bare enslige forsørgere til statens anbefalte satser, vil det
utgjøre omtrent 100.000,- pr. år.
Et alternativ er at man øker sosialhjelpssatsene med 4% for både enslige forsørgere og
ektefeller/par med barn. Satsene blir da 5.405,- for enslig og 8.977,- for par, noe som også samlet
sett vil utgjøre omtrent 100.000,-. I 2015 mottok i gjennomsnitt 8,78 ektepar/samboere med barn
økonomisk sosialhjelp pr. måned.
NAV forventes å få et merforbruk i regnskap 2015, og det må forventes at budsjettet for 2016 kan
få merutgifter på grunn av økt arbeidsledighet. Dette er uten økning av sosialhjelpssatsene.

Intensjonsforslag 33:
Rusomsorg
Vi ønsker at det skal opprettes to nye stillinger i rusomsorgen det kommende budsjettår, 2016.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Kommunalavdeling levekår fikk et regnskapsmessig underskudd i 2015. Sak om oppretting nye
stillinger kommer som sak våren 2016 der en ser på økonomiske prognoser for 2016 sammen
med intensjonene om satsing på rusomsorgen.

Intensjonsforslag 34:
Omsorgsboliger
Per i dag er det allerede behov for flere omsorgsbolig da det er kø for å få tildelt omsorgsbolig i
Askøy kommune. I temaplanen, Morgensdagens omsorg, ser vi en markant økning i antall eldre
som vil trenge omsorgsbolig på Askøy. Askøy kommune må få fortgang i utbygginger av
omsorgsboliger snarest, og plan for utbygging må være på plass innen 2016.
Vedtak formannskap:
Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår.
Videre oppfølging:
Legges fram som sak for UFL i 2016.

Intensjonsforslag 35:
Helsereiser
Isolasjon og ensomhet er et voksende problem for mange av våre eldre og pleietrengende. Som
et tiltak mot dette innføres det helsereiser i Askøy kommune etter modell fra Os kommune.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for levekår.
Videre oppfølging:
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Legges fram som sak for UFL i februar.

Intensjonsforslag 36:
Psykisk helse
Vi vil styrke helsesøstertjenesten med to stillinger fra 2016.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Legges fram som sak i UFL i februar.

Intensjonsforslag 54:
Behandling fysioterapi
Fysioterapi gjennomgang kommunal tilskudds ordning
Det finnes i dag ordning, der fysioterapeuter får delvis tilskudd fra kommunen for å gi fysikalsk
behandling til de som har rettigheter til dette.
I dag oppleves ordningen som sentralisert sør på øyen, og det kommer signaler om at det er
lange ventelister på slik behandling. Lang ventetid på behandling, gir ofte større utgifter til
sykepenger. Og det kan ta lengre tid, før man kommer tilbake i arbeid. Forskning viser også at jo
lengre man er ute av arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeid igjen.
Det er ønskelig at man tar en gjennomgang av ordningen, slik at man ser på ressursbruken og
hvor på øyen man kan få et slikt tilbud. Samt om hvor lang ventetid det er for slik behandling.
Askøy kommune tar en gjennomgang av kommunale tilskudds ordninger for fysioterapi.
1. Det lages en oversikt over hvor lang ventetid det er på slik behandling.
2. Det skal fremkomme av gjennomgangen hvor man i dag kan få et slikt tilbud og
muligheten for å få et tilbud også nord på Askøy.
3. Det skal legges frem en vurdering om hvordan ressursene er i forhold til behov.
Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Notat vil bli forelagt UFL i løpet av 2016.

Intensjonsforslag 55:
Nettilgang på dagsentertilbud
I dag er den teknologiske verden kommet langt og det er få i denne verden som klarer seg uten
duppeditter som krever nett tilgang.
Man sender mail, er på sosiale medier og holder kontakten med nære og fjerne på mobil,
nettbrett og pc.
Dette gjelder alle generasjoner fra små barn til godt voksne.
Det har vært et savn blant våre seniorer som bruker dagsentertilbudet i kommunen, at de har
liten eller ingen tilgang på nett.
Askøy kommune oppretter nettilgang for sine brukere av dagsentertilbud og avlastningstilbud.
Der brukerne kan ta med seg mobil, nettbrett og pc, til eget bruk.
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Vedtak:
Intensjonsforslaget oversendes rådmannen.
Videre oppfølging:
Legges fram som notat til UFL i 2016
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 09.02.2016
Møtedeltakere:

Representanter
Politiker

Gjelder:

Innkalling til møte i UKS

Møtedato/tid:

17.02.16
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Sak:
Møtested:

2016/141-4

F-salen i rådhuset

Randi Jensen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen og saklisten
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 18.01.16
4. Kortnytt og referat fra møter og drøftinger m/ Bente Karlsen og Jens
Harald Garden.
Referat fra Ungdommens fylkesting.
5. Oppfølging av saker fra 18.01.16: Mediearbeid – avisinnleggElevrådsdag 25.02.16 for mellomtrinnet-AU stiller
6. Grovbudsjett for 2016 v/ Line Johansen
7. Innkomne søknader behandling: Flimmer Games og Japan kveld
8. «Aktiv sommer» og Barnefattigdomsprosjektet v/ Lisbeth F. Strøm
9. Skolering av UKS
10. Samtale med politiker til stede – gjensidig info
Eventuelt

Med vennlig hilsen

Sigrun Haarklau
rådgiver

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr

Side 2 av 2

45

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 18.01.2016
Solveig Hillestad-Ravnanger u. skole
Iselin Thorsen Nilsen – Ravnanger u. skole
Maren H. Rong – UKS
Line Johansen – UKS
Randi Jensen – Fauskanger u.skole
Michelle Jensen-Fauskanger u.skole
Jens H. Andersen-Kleppestø u.skole
Til stede:

Dorte Monsen-Kleppestø u.skole
Kenneth E. Gundersen-Erdal u.skole
Rakel K. Pedersen-Erdal u.skole
Elise Antonsen-Askøy vgs
Rebekka Ulstein – Askøy avs
Malin Steinfeld Stien – UKS
Malin Anne Bakke Johannessen- Hop vgs
Stian J. Davies – politiker utvalg for oppvekst (første del av møtet)
Miriam Haavik – leder utvalg for levekår(siste del av møtet)
Kontaktlærere for elevråd

Kopi:

Politikere
Ressurspersoner

Forfall:

Eduard Faghiuri - Askøy vgs

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
15.01.16

Møtetid:

Kl. 1215-1500

Møteleder:

Nr
1.

Randi Jensen

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Onsdag 17.02.16
Kl. 1215-1500

Innhold
Opprop

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Sak:

2016/1412

Ansvarlig
Sekretær Sigrun
Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

2.

3.
4.

5.

6.

Innkallingen ble godkjent
Supplement til saklisten:
 Økonomi/budsjett 2016 v/ Randi Jensen
 Inneklima på skolene v/ Jens H. Andersen
 Brev fra politiker Benjamin Jacobsen ble lest opp
Godkjenning av referat fra 07.12.15
Merknad: Maren H. Rong hadde fravær
Referatet ble ellers godkjent
Kortinfo:
 Ordfører Terje Mathiasen ønsker eget møte med AU i
februar 2016 – ønske om forslag til møtedag og tid
 Sykkel-VM 2017 – kort referat fra komitemøter v/
Kenneth Gundersen – nytt komitemøte mandag 18.01.16Kenneth Gundersen og Jens H. Andersen er UKS sine
representanter
 Avisinnlegg om UKS 07.01.16 – viktig å synliggjøre UKS i
media- Ordfører Randi ønsker at media brukes mer
gjennom avisinnlegg og artikler
Det er også viktig å arbeide inn mot utvalgene/komiteene
Politikerne leser saklister og referat fra UKS, men det er
mulig å skrive notat og komme på møtene ifølge politisk
representant Stian Davies
 Informasjon om MOT-tur til Nederland i april v/ Sølvi
Folkedal. UKS blir representert v/ Elise Antonsen som er
over 18 år. UKS ønsker å møte gjester fra Nederland 2.4.05.16-gjenvisitt
 Emma Gwinnell, medlem av desisjonskomite og tidligere
varaordfører i UKS, deltok på AU-møte 07.01.16 før hun
dro tilbake til Hong Kong. Hun er på mail og skype for
UKS
Økonomi
Kr. 100 000,- pr. kalenderår fordeles på vår 2016 kr. 50 000,- og
høst 2016 kr. 50 000,Neste AU 09.02.16 setter opp et grovbudsjett som skal behandles
og vedtas på februarmøtet 17.02.16
UKS ønsker egen økonomiansvarlig person- vedtas på neste møte
Satsingsområdene
Nytt satsingsområde vedtatt:
UKS ønsker å bidra i forhold til enslig mindreårige flyktninger
ved å bli «flyktningbuddies»/»flyktningkompis»
Det ønskes en til en-kontakt
Egen gruppeleder ble valgt: Randi Jensen
Egen gruppenestleder ble valgt: Iselin Thorsen Nilsen
Sosiale medier – hvordan nå ut?
Avisinnlegg – en avis pr. måned AV og BT
Pressemeldinger og leserinnlegg
Elevråd og samarbeidsutvalg på skolene

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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NB:
Møtet holdes torsdag
04.02.16 kl. 1430
AU og ordfører på
ordførers kontor

AU v/ medieansvarlig

AU

Randi Jensen

Kenneth Gundersen
UKS
Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

7.

Askøykonferansen
Lysark blir sendt ut til alle
Hele UKS ønsker å bli invitert i 2017 om tema blir relatert til
barn og unge
Elevråd på u. trinnet og vgs ønsker å delta
Hva med å invitere Elevorganisasjonen?
8. AV-POD
UKS ønsker å drøfte plassering av ny videregående skole med
politikerne på Askøy
UKS ønsker ny skole på Kleppestøkaien

Randi Jensen
Kenneth Gundersen
Dorte Monsen

AU

Eventuelt:
Inne-klima på skolene v/ Jens H. Andersen
Kleppestø u., Ravnanger u. og Askøy vgs melder at det er kaldt i
klasserommene
UKS oppfordrer til å ta dette opp i samarbeidsutvalgene på hver
skole der også politiker skal være til stede
Skolering av UKS – AU lager utkast til program-ønske om
samling i slutten av februar 2016
Sykkel-VM - stikkord:
Start på Ravnanger – folkefest-vise Askøys beste sider- stå langs
traseen-Violet Hill skal spille-reklamere for Herdla

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no

48

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Alle landets kommuner
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Ungdom og fritid
Unge funksjonshemmede

Deres ref

Vår ref

Dato

-

29.01.2016

Oversendelse av plan for satsingen på barne- og ungdosmpolitikken
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet la i januar 2016 fram en samlet plan for satsingen
på barne- og ungdomspolitikken. Seks departementer står bak planen: Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Regjeringens mål er at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst- og levekår.
Forebygging, tidlig innsats, trygghet og omsorg i familie og nærmiljø, gode tilbud og tjenester i
offentlig og frivillig regi står sentralt. Regjeringens barne- og ungdomspolitikk bygger på følgende
mål og prinsipper:
• En trygg oppvekst i familie og nærmiljø
• Like rettigheter og muligheter
• Deltakelse og innflytelse
• Gode tilbud og tjenester til alle
Planen "Trygghet, deltakelse og engasjement – regjeringens arbeid for barn og ungdom" finner du
her.
Vi håper planen kan inspirere til videre arbeid for barn og ungdoms beste!
Med hilsen
Eli Grut (e.f.)

Postadresse
Postboks 8036 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Åsa Steinsvik

Kontoradresse
Akersgt. 59
http://www.bld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793
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Familie- og
oppvekstavdelingen

Saksbehandler

avdelingsdirektør

avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Fra: Else Berntzen[Else.Berntzen@askoy.kommune.no] Sendt: 01.02.2016 09:05:51 Til: postmottak Tittel: VS: Plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken

Fra: Postmottak@bld.dep.no [mailto:Postmottak@bld.dep.no]
Sendt: 29. januar 2016 13:28
Emne: Plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken

Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og
kontakt Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, Norway, immediately.
Med vennlig hilsen
Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet
22 24 90 90
www.regjeringen.no
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Kommunalavdeling levekår

12.02.2016

Notat
Sak nr.
2016/1018-1
Til:

UFL

Fra:

Rådmann

Notat til UFL 23.02.16
Rus- og psykisk helsetjeneste ble i 2013 omgjort til en felles fagavdeling. Dette ble gjort
ved at en tok rusressurser ut av Nav og organiserte sammen med allerede etablerte
Psykisk helsetjeneste.
Avdelingen er organisert i Individ- og levekår. Rus- og psykisk helsetjeneste består i dag
av 19,8 årsverk. Avdelingen består i dag av 3 ulike team;
- Individuell oppfølging
- Aktivitetssenter inklusive Bo-selv
- Rusteam
Avdelingen har kommunens Vaktordning for akutt oppfølging av personer som opplever
brå/uventet død, ulykker osv. Her samarbeider avdelingen hovedsakelig med Askøy
legevakt i forhold til utkallelse. I tillegg samarbeider en også med Politiet og kirken evt.
andre. Avdelingen har i dag kontorlokaler for ansatte 3 steder i kommunen. Henholdsvis
Juvik, Kleppeveien og Nygjerdet.
Rus- og psykisk helsetjeneste i samarbeid med Nav har foretatt kartlegging av pasienter
med rusutfordringer. Psykisk helsetjeneste har i tillegg foretatt kartlegging av personer
med psykiske helseutfordringer. Kartleggingen er gjort ved bruk av
kartleggingsverktøyet Brukerplan siden 2012. Kartleggingen gjøres årlig i løpet av
mars/april. Tallmaterialet for kartleggingen gjort i mars 2015 er;
- RUS; 106
- Psykisk helse; 141
Dette gir et pasientgrunnlag på totalt 221 pasienter/brukere.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Faglig forankring;
Rus- og psykisk helsetjeneste har etablert en faglig forankring med utgangspunkt i
Recovery tenkning. Vi tar utgangspunkt i personens egne ressurser, og fokuserer ikke på
det syke i mennesket. Vi er opptatt av at de brukerne/pasientene vi møter skal være
mest mulig sjef/stafettpinneholder i eget liv. Ved at vi får frem deres ressurser og
iboende mulighet til utvikling, er våre ansatte redskaper våre brukere/pasienter kan
benytte seg av i ulike forløp de selv er med på å planlegge.
Rådgivere med brukererfaring;
I 2015 har avdelingen fått på plass 4 Rådgivere med brukererfaring både innen psykisk
helse og rus. Disse rådgiverne er uvurderlige for oss med tanke på utvikling av våre
tjenester. Ledergruppen i Rus- og psykisk helsetjeneste har møter med Rådgiverne ca.
hver 4-6 uke. De deltar også i planarbeid.
Hvilke tjenester tilbyr vi ved avdelingen?
Alle som henvises eller søker om oppfølging ved vår avdeling, kalles inn til en
kartleggingssamtale. Dette gjøres for at vi skal bli mer treffsikker på den tjenesten vi
tilbyr, at vi har fokus på pårørende og barn, at vi får gitt god informasjon om de
tilbudene vår avdeling kan tilby.
Individuell oppfølging;
Det er de pasientene med det største oppfølgingsbehovet som får oppfølging her. De
ansatte har sin egen klientgruppe. Det er også samarbeid med spesialisthelsetjenesten,
fastlege osv. rundt den enkelte pasient. Det er denne delen i avdelingen som har mest
hjemmebesøk. Det følges også opp pasienter på tvang.
I denne delen av avdelingen drives også noe gruppetilbud. I 2016 har en startet opp
arbeidet med Livsmestringsgruppe i samarbeid med Sprek og blid i Strusshamn.
Når pasienter er i gode rehabiliteringsforløp, blir de anbefalt deltakelse i avdelingens
aktivitetstilbud.
Aktivitetsteamet;
Avdelingen driver et aktivt og utadrettet tilbud til personer med ulike utfordringer.
Det er et samarbeid mellom alle 3 teamene i forhold til deltakelse på de ulike
aktivitetene vi tilbyr. Det stilles et krav i forhold til pasienter med rusutfordringer, og det
er at de for å delta på aktiviteter sammen med andre pasienter ikke får ha en ruspreget
atferd/være synlig beruset. Vi har tilbud om bl.a.; Kunst og uttrykksgrupper,
malergrupper, brukerstyrte grupper, skrivegruppe, onsdagsgruppe,
livsmestringsgruppe, selvhevdelsesgruppe i samarbeid med Psykologtjenesten, sjø og
frilufts gruppe, svømming, fotballgruppe osv.
Bo-selv er også en del av vårt tilbud. Det er et tidlig intervensjonstiltak for ungdom på
vei ut i egen bolig.
Rusteamet;
Stasjonert på Juvik. Arbeider med oppfølging og motivering av personer med
rusutfordringer. Har etablert et eget aktivitetssenter for målgruppen. Ansvarlig for
daglig utdeling av LAR medikasjon ukedager.
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Psykiske lidelser i Askøy
Psykiske lidelser er relativt vanlig i befolkningen og forekomsten er stabil. Ca. en tredel av voksne har en
psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en
psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge og
voksne, fulgt av depresjon. Økt dødelighet, sykmeldinger og uførepensjon er noen av de viktigste følgene
av psykiske sykdommer.
For Askøy var det i treårsperioden 2011-2013 et vesentlig høyere antall pasienter med symptomer på
angst og depresjon, enn hva som var tilfelle for hele landet, Hordaland og samtlige kommuner i
sammenligningsutvalget. Dette gjaldt både menn og kvinner og for aldersgrupper både over og under 44
år:
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Figur 131: Antall pasienter per 1 000 personer (standardisert, 0-44 år) som har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten i forbindelse symptomer på angst og depresjon. Antallet er gjennomsnittsverdi for
treårsperioden 2011-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.
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Figur 132: Antall pasienter per 1 000 person (standardisert, 45-74 år) som har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten i forbindelse symptomer på angst og depresjon. Antallet er gjennomsnittsverdi for
treårsperioden 2011-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

For treårsperioden 2011-2013 var antall brukere av reseptbelagte antidepressiva for kvinner i
aldersgruppen 0-44 år, noe høyere på Askøy, Fjell og Øygarden sammenlignet med hele landet,
Hordaland og Bergen. For menn i samme aldersgruppe var det mindre forskjeller:
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Figur 133: Antall brukere per 1 000 personer (standardisert, 0-44 år) av reseptbelagte antidepressiva. Antallet er
gjennomsnittsverdi for treårsperioden 2011-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Antall brukere av antidepressiva blant innbyggere i aldersgruppen 45-74 år, var i samme periode
vesentlig høyere enn for aldersgruppen 0-44 år. Dette var tilfelle både for menn og kvinner i samtlige
områder. Antall brukere av antidepressiva på Askøy var omtrent det samme som i hele landet,
Hordaland og de de fleste øvrige områder i sammenligningsutvalget. Dette gjaldt både menn og kvinner i
aldersgruppen 45-74 år:
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Figur 134: Antall
brukere per 1 000 personer (standardisert, 45-74 år) av reseptbelagte antidepressiva. Antallet er
gjennomsnittsverdi for treårsperioden 2011-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.
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Deres ref

Vår ref

Dato

16/148-1

27.01.2016

Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat
og kommune mv.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til
endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og enkelte andre lover.
I høringsnotatet foreslår departementet at kommuner gis adgang til å reise sak for
domstolene mot staten i nærmere bestemte rettslige tvister. Departementet foreslår
også å begrense statlig klageinstans' adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av
det frie skjønn.
Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/2471706. Høringsfristen er 27. april 2016. Alle
kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets
nettsider.
Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
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1. Innledning
Regjeringen vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn. I Sundvolden-erklæringen heter
det at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til kommunene. Dette vil gi
innbyggerne større innflytelse over tjenestetilbudet og samfunnsutviklingen i lokalsamfunnet. Det er
pekt på at fylkesmannens adgang til å overprøve folkevalgtes skjønn reduseres. Videre er det pekt på
at regjeringen vil opprette et tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og
kommune.
Dette høringsnotatet skal bidra til å gjennomføre disse tiltakene. I forkant av høringsnotatet har en
interdepartemental arbeidsgruppe utarbeidet en rapport, som tjener som grunnlag for dette
høringsnotatet. Vi viser også til Kommuneproposisjonen 2016 (Prop 121 S (2014 - 2015) s. 38-39)
hvor departementet omtaler utredningsarbeidet knyttet til disse tiltakene. Forslagene som følger i
dette høringsnotatet bygger i det vesentlige på arbeidet til den interdepartementale
arbeidsgruppen.
Departementet foreslår en bestemmelse som skal redusere statlig klageinstans' adgang til å prøve
det kommunale frie skjønnet. I tillegg skal den vurderingen som klageinstansen foretar av det frie
skjønnet særskilt begrunnes. En redusert adgang til å overprøve kommunens frie skjønn, gir økt
kommunalt selvstyre. Den foreslåtte begrensningen i adgangen til å prøve det frie skjønnet skal
imidlertid ikke gjelde for enkelte bestemmelser i barnevernloven, sosialtjenesteloven og
opplæringsloven.
Departementet foreslår også å gi kommunene som offentlig organ adgang til å reise sak mot staten.1
De fleste europeiske land har domstoler eller lignende mekanismer som kan løse rettslig uenighet
mellom staten og kommunene. I blant annet Danmark og Finland kan kommuner bringe saker mot
staten inn for (forvaltnings)domstolene. Ved å gi kommunene denne adgangen, styrkes
lokalsamfunnets stilling overfor staten. Dette vil også innebære at det heller ikke er tvil om at Norge
oppfyller de folkerettslige forpliktelsene etter Europarådskonvensjonen av 15. oktober 1985 om
lokalt selvstyre. Departementet foreslår at det skal være forbud mot å omgjøre vedtak om
grunnleggende velferdstjenester til ugunst for den enkelte, selv om kommunen reiser en sak mot
staten. Dette gir den enkelte trygghet for at de vil beholde viktige velferdstjenester, selv om
kommunen gis en adgang til å prøve saken rettslig.

2. Begrensning i statlig klageinstans' adgang til å overprøve
kommunens utøvelse av det frie skjønn
2.1 Definisjoner og sentrale hensyn
Regjeringen ønsker å styrke det kommunale selvstyret for å gi innbyggerne større innflytelse over
tjenestetilbud og samfunnsutvikling i eget lokalsamfunn. Et tiltak for å styrke dette, er å redusere
statlige instansers adgang til å overprøve kommunens frie skjønnsutøvelse. Med kommunens
skjønnsutøvelse siktes det i denne sammenhengen til kommunens utøving av det frie skjønn (også
betegnet som ”hensiktsmessighetsskjønn”, ”forvaltningsskjønn”, ”kan-skjønn” og ”diskresjonært
skjønn”). Det skjønnet som utøves som en del av rettsanvendelsen, er ikke en del av temaet i dette
høringsnotatet og prøvingen av det skal heller ikke endres.

1

Gjennomgående benyttes uttrykket staten der hvor det ville vært mer presist å benytte uttrykket
statsforvaltningen. Når vi i høringsnotatet for eksempel skriver statens vedtak ville det være mer
presist å skrive statsforvaltningens vedtak.
4

63

Spørsmålet om klageinstansens kompetanse til å prøve kommunens utøvelse av det frie skjønn er i
praksis dels et spørsmål om hvor langt klageinstansen skal kunne kontrollere kommunens valg
mellom ulike lovlige alternativer, og dels et spørsmål om klageinstansen skal kunne fatte et nytt
vedtak i saken.2
Begrepet det frie skjønn
Begrepet det frie skjønn er brukt blant annet i forvaltningsloven § 34 annet ledd. Med det frie skjønn
menes den adgang kommunen har til å velge mellom forskjellige løsninger når den treffer sitt
vedtak, for eksempel med hensyn til valg av tjenestetilbud og tjenestenes omfang. Det foreligger et
fritt skjønn for kommunene så langt loven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper ikke
dikterer valg av løsning ut fra et gitt faktum. Kommunen har med andre ord frihet til å velge mellom
flere alternativer. For eksempel foreligger et fritt skjønn hvis kommunen ut fra et gitt saksforhold
som utgangspunkt kan velge om den skal innvilge eller ikke innvilge en tjeneste eller en tillatelse.
Kommunen utøver også fritt skjønn når den velger den nærmere innretning av og nivå på tjenestene
ut over et eventuelt minstekrav i loven.
Gjennom et handlingsrom for fritt skjønn får kommunene en mulighet til å tilpasse sine vedtak til
ulike lokale og individuelle forhold. Fritt skjønn gir både rom for faglige vurderinger (faglig –
administrativt skjønn) og for lokalpolitiske vurderinger. Et større rom for utøvelse av fritt skjønn gir
dermed mulighet for at kommunale vedtak bedre kan tilpasses den enkeltes særlige situasjon,
samtidig som det gir mer rom for lokalpolitiske vurderinger og prioriteringer.
Begrepet rettsanvendelse eller rettsanvendelsesskjønn
Kommunens ”frie skjønn” skiller seg fra kommunens ”rettsanvendelse”. Med rettsanvendelse menes
fastsetting av de rettslige rammene som kommunens vedtak må holde seg innenfor. For eksempel
ligger det til rettsanvendelsen å vurdere om kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven, ut fra
et gitt saksforhold, er forpliktet til å yte tjenester av en viss minstestandard.
Begrepet kommune/kommunale
Med ”kommunen” (eller ”kommunale”) menes hele den kommunale virksomheten. I
utgangspunktet regnes hele den kommunale virksomheten som ett organ, underlagt en helhetlig
folkevalgt styring fra kommunestyret. All kommunal myndighet er i utgangspunktet lagt til
kommunestyret, og kommunestyret kan med noen unntak delegere myndigheten til underordnede
folkevalgte organer eller administrasjonen. I noen sammenhenger sikter vi i dette notatet til
konkrete, kommunale organer når vi benytter begrepet kommunen eller kommunale. Dette kan for
eksempel være organer opprettet i medhold av kommuneloven, for eksempel kommunestyre (§ 6),
formannskap (§ 8) og faste utvalg og komiteer (§ 10). Kommunale foretak etter kommuneloven
kapittel 11 er en del av kommunen som sådan, og kan drive kommunal virksomhet. Det kan også
være den kommunale administrasjonen (kap. 4), som kan få delegert myndighet fra folkevalgte
organer til å treffe vedtak. Videre kan det være kommunale nemnder som er pålagt opprettet i
særlov. Lovpålagte statlige nemnder på kommunenivå faller derimot utenfor hva som regnes som
”kommunen” eller ”kommunal” i problemstillingene som her drøftes. For eksempel vil
nasjonalpark/verneområdestyrer falle utenfor hva som regnes som ”kommunen” eller ”kommunal”.

2 Dette avsnittet og de to neste er delvis sitater fra Prop. 91 L (2010 - 2011) Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester s. 396 og 397.
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Hvis det ikke er særskilt forbudt, kan kommunen drive kommunal virksomhet i form av
selskapsdannelser som aksjeselskap (etter aksjeloven) og interkommunale selskaper (etter IKSloven).
”Kommunen” benyttes som samlebetegnelse for både kommuner og fylkeskommuner, hvis ikke noe
annet særskilt fremgår. Statlige klageinstansers overprøving av fylkeskommunenes utøvelse av det
frie skjønn, er følgelig en del av temaet i dette høringsnotatet.
Ved vurderingen av begrensninger i statlig overordnet instans’ adgang til å overprøve kommunenes
utøvelse av det frie skjønn, legger departementet til grunn både hensynet til det kommunale
selvstyret, rettssikkerhetshensyn og andre nasjonale hensyn. Hensynet til likhet og likeverd er
sentralt når det gjelder myndighetsutøvelse og utforming av tjenestetilbudet. Nedenfor følger en
kort, overordnet omtale av disse hensynene.
Kommunalt selvstyre
Kommunalt selvstyre betegner grunnleggende sett kommunenes rett til å styre seg selv.
Kommunene er selvstendige forvaltningsorganer. De er ikke underlagt andre statlige organ enn
Stortinget som lovgiver, så lenge ikke andre underordningsforhold følger av lov. Regjeringen og
departementene har således ingen generell styrings-, instruksjons- eller overprøvingsmyndighet over
kommunene. Slik myndighet må ha hjemmel i lov.
Det kommunale selvstyret er ikke lovfestet. Uttrykket kommunalt selvstyre er bare nevnt i to
bestemmelser i norsk lovgivning, og begge bestemmelsene regulerer klageinstansens kompetanse
når klage på kommunalt vedtak går til statlig organ. Disse bestemmelsene er forvaltningsloven § 34
annet ledd tredje punktum og pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd, og vil bli omtalt
flere steder i dette notatet.
Kommunenes rolle som lokaldemokratiske organ legger til rette for at innbyggere og lokalsamfunn
kan råde over saker som angår dem selv, og påvirke egen samfunnsutvikling. Det kommunale
selvstyret er derfor viktig både for å fremme nærdemokratiet og den lokale selvråderetten. Det
kommunale selvstyret gir også rom for at tjenester kan tilpasses ulike individuelle og lokale forhold.
Dette gir grunnlag for en mer effektiv og rettferdig forvaltning der det tas hensyn til at
enkeltmennesker, næringsliv og lokalsamfunn har ulike utfordringer og muligheter i ulike deler av
landet.
Likhet og likeverd
Utgangspunktet for forholdet mellom stat og kommune er at Norge er en enhetsstat. Det
kommunale selvstyret må derfor fungere innenfor nasjonale rammer fastsatt av Stortinget.
Utjevning og likeverdige tjenester mellom innbyggere og geografiske områder har vært et sentralt
mål i oppbyggingen av velferdsstaten. Uttrykket likhet har flere betydninger, og i
velferdssammenheng har likhetsidealet i stor grad blitt knyttet til likeverd. Uttrykket dreier seg ikke
om like tjenester med samme form, innhold og omfang i alle kommuner, men om muligheter til å gi
helsetjenester, undervisningstjenester og annet som best mulig er tilpasset behovene til den
enkelte.3

3

Se Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel s. 13.
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Rettssikkerhetshensyn
Hensynet til individenes rettssikkerhet er et hensyn som må veie tungt. ”Jo mer inngripende en
avgjørelse er for parten, desto større grunn kan det være til å overprøve avgjørelsen, selv om det
betyr at hensynet til det kommunale selvstyre må vike”, jf. KRD-rundskriv (H-2103) 1998 pkt. 2.3.2.1.
Rettssikkerhet er imidlertid et flertydig begrep. I rettsteorien er man skeptisk til å bruke
”rettssikkerhet” som argument uten å presisere nærmere hva man mener. I juridisk teori er det
forklart på følgende måte:
”Ordet «rettssikkerhet» brukes på til dels svært ulike måter. Dette gjør det lite egnet både som
redskap for systematisk analyse og som argument. Men ordet er i hyppig bruk. Derfor er det grunn til
å si litt om de verdier som etter vårt syn bør legges inn i det korresponderende begrepet, dersom det
skal tjene som uttrykk for noe mer enn ens egne personlige preferanser. De hovedelementene som
tas med, er det antakelig bred enighet om. De som krever «rettssikkerhet» i forvaltningen, sikter som
regel til beskyttelse mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, til å kunne forutberegne sin
rettsstilling og til å forsvare sine rettslige interesser."4
Den tradisjonelle betydningen av begrepet rettssikkerhet er at borgerne skal ha sikkerhet for sine
rettigheter.5 I dette høringsnotatet er det den tradisjonelle betydningen av begrepet som legges til
grunn.
Behovet for rettssikkerhetsvern vil variere fra sakstype til sakstype. Vurderingen som foretas under
det frie skjønnet handler reelt sett om hvorvidt man ønsker å gi den private part en bedre posisjon
enn det parten rettslig sett har krav på. Den frie skjønnsutøvelsen kan eksempelvis også dreie seg
om valg av hvilke tjenester kommunene skal tildele, for eksempel en institusjonsplass eller
hjemmebaserte tjenester. Det kan også dreie seg om tolkning av faglige og skjønnsmessige
begreper. Spørsmålet om kommunen har holdt seg innenfor de minstekrav som kan utledes av loven
og andre rettsgrunnlag, er et rettsanvendelsesskjønn, som klageinstansen fortsatt vil kunne prøve
fullt ut. Det samme gjelder for spørsmålet om kommunen har avslått en søknad om tillatelse som
parten etter loven kan ha krav på. Også det vil være et rettsanvendelsesskjønn som klageinstansen
fortsatt kan prøve fullt ut. Det frie skjønnet er der kommunen avslår en søknad hvor parten ikke har
et rettskrav om tillatelse, men hvor kommunen kan gi en tillatelse dersom den finner det riktig og
enkelte vilkår er oppfylt.
Andre nasjonale hensyn
Forholdet mellom nasjonale hensyn og det kommunale selvstyret er omtalt i Meld. St. 12 (2011–
2012) Stat og kommune – styring og samspel s. 13. Her heter det blant annet:
”Staten har eit legitimt behov for å styre også på ein måte som avgrensar handlefridomen til
kommunar og fylkeskommunar. Det er akseptert at når kommunane løyser viktige velferdsoppgåver
på vegner av staten, må staten setje premissar for den kommunale verksemda. Nasjonale mål om
rettstryggleik, likskap og likeverd, liv og helse, makroøkonomisk styring, effektiv og samordna bruk
av offentlege ressursar, samfunnstryggleik, ei berekraftig utvikling og omsynet til urfolk og nasjonale
minoritetar kan gje grunnlag for sterkare statleg styring etter ei særskilt vurdering. Særleg har målet
om likeverdige tenester og rettstryggleik gjeve argument for at staten kan ta i bruk sterkare

4
5

Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 10. utgave Oslo 2014 s. 56
Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave Oslo 2014 s. 99 med videre henvisning.
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styringsverkemiddel. I vurderingar om bruk av statlege styringsverkemiddel må det balanserast mot
omsynet til kommunal handlefridom.”
Nasjonale hensyn kan altså gjøre seg gjeldende på en rekke sektorområder. Barnevernområdet er et
eksempel hvor nasjonale hensyn gjør seg særlig gjeldende.
Pasient- og brukerrettighetsloven skal ivareta nasjonale hensyn ved å bidra til å sikre befolkningen lik
tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og
omsorgstjenesten. Denne loven skal også bidra til å fremme sosial trygghet og ivareta respekten for
den enkelte pasient og brukers liv, integritet og menneskeverd.

2.2 Gjeldende rett
2.2.1 Klageinstansen
Forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd fastsetter at ”[e]nkeltvedtak kan påklages av en part eller
annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest
overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For enkeltvedtak som
er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, er klageinstansen
kommunestyret, formannskapet eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av
kommunestyret. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret, jf.
fvl. § 28 andre ledd.
Den formelle hovedregelen er altså at kommunestyret er klageinstans for kommunale vedtak (intern
klagebehandling). Den praktiske hovedregelen er imidlertid at et statsforvaltningsorgan (ofte
fylkesmannen) er klageinstans for kommunale vedtak, siden dette er eksplisitt fastsatt i så vidt
mange særlover.
2.2.2 Klageinstansens kompetanse
Det er gitt en generell regel om klageinstansens kompetanse i fvl. § 34. I enkelte særlover er det gitt
egne bestemmelser om hvilken kompetanse klageinstansen har, se nærmere nedenfor. I fvl. § 34
annet ledd første punktum heter det at klageinstansen kan prøve ”alle sider av saken”. Dette
innebærer at både rettsanvendelse, saksbehandlingen, faktum og den skjønnsutøvelsen som
førsteinstansen har foretatt, kan prøves. Ifølge fvl. § 34 andre ledd siste punktum skal statlig
klageinstans ”legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn” når
det behandler klage over vedtak truffet av en kommune. Denne begrensningen i
overprøvingskompetansen ble tatt inn i lovteksten i 1997. Begrensningen innebar ingen endring i
klageinstansens adgang til å prøve rettsanvendelsen, men en viss begrensning i prøvingen av
kommunens valg mellom lovlige alternativer. I Ot.prp. nr. 51 (1995–1996) heter det, s. 38:
”Hensynet til partenes rettssikkerhet vil i utgangspunktet være et argument for at klageinstansen kan
prøve alle sider av et vedtak. Hensynet til lokalt selvstyre kan imidlertid tilsi at kommunens frie
forvaltningsskjønn ikke overprøves av statlig klageorgan.
Kommunens rolle som ”generalist” medfører et ansvar for å gjennomføre en helhetlig og samordnet
politisk og økonomisk styring innen sine grenser. Generelt kan det hevdes at dersom et statlig
klageorgan foretar omgjøringer som medfører økte økonomiske belastninger for kommunen, vil
dette forstyrre kommunens og fylkeskommunens muligheter til å stå ansvarlig for en samordnet
politikk.”
Det heter videre, s. 41:
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”I forhold til klagernes rettssikkerhet er regelen ikke ment å innebære noe signal om mindre prøving
av det frie skjønn. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum skal klageinstansen
vurdere alle anførsler fremsatt i klagen. Dette vil fortsatt være tilfelle, men tilføyelsen i § 34 andre
ledd tredje punktum innebærer at klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på
hensynet til det kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i
forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av overprøving av det frie
skjønnet.
Regelen vil ikke innebære noen systemendring eller behov for å trekke opp klarere grenser enn nå i
forhold til hva som er området for det frie skjønn på det enkelte lovområde. Regelen utformes som
en standardregel, noe som innebærer at den kan tilpasses de ulike områdene alt etter i hvor sterk
grad hensynet til det kommunale selvstyret gjør seg gjeldende.”
Særlige reguleringer av klageinstansens kompetanse i særlovgivningen
Det finnes noen få eksempler på bestemmelser som avviker fra hovedregelen om klageinstansens
kompetanse i særlovgivningen. Det er av interesse hvordan kompetansen defineres i disse
unntakstilfellene.
- Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd tredje punktum bestemmer at for nærmere
bestemte kommunale vedtak skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale
selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Dette innebærer at de hensynene som taler for å overprøve
det frie skjønnet samlet sett er så tungtveiende at de tilsier omgjøring/oppheving av kommunens
vedtak også når det legges stor vekt på det kommunale selvstyret.
- Sosialtjenesteloven § 48 første ledd bestemmer at fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket.
Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når
skjønnet er åpenbart urimelig.
- Alkoholloven § 1-16 annet ledd bestemmer at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er
innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ og om det er blitt til på lovlig måte. Dette innebærer at
Fylkesmannen ikke kan overprøve det frie skjønnet, med unntak av om det er begått
myndighetsmisbruk.
2.2.3 Nærmere om grensen mellom det frie skjønn og rettsanvendelsesskjønn
Rettsanvendelsesskjønn er den ”skjønnsutøvelsen” man foretar når man skal fastlegge en regels
innhold og anvendelse på det enkelte tilfellet. I tilfeller hvor kommunens vedtakskompetanse er
forankret i lov, vil det at kommunen har et fritt skjønn ofte komme til uttrykk ved at loven sier at
kommunen «kan» treffe vedtak med et visst innhold dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Til
tider brukes derfor betegnelsen «kan-skjønn» i stedet for «fritt skjønn». Det forekommer imidlertid
også at en lov som gir kommunen en bestemt vedtakskompetanse inneholder visse skjønnsmessige
begreper som språklig sett fremstår som skranker for denne kompetansen, men som tolkes slik at
den konkrete vurderingen av om disse forutsetningene i lovens ordlyd er til stede er en del av det
frie skjønnet. En illustrasjon er den såkalte Trallfa-dommen.6 Saken reiste spørsmål om tolkningen av
den tidligere plan- og bygningsloven (1985) § 7, som sa at dispensasjon kunne gis dersom «særlige
grunner» forelå.7 Høyesterett kom til at vurderingen av om det forelå slike særlige grunner var en
del av forvaltningens frie skjønn.
6

Rt 2007 s. 257
Reglene om dispensasjon er endret i plan- og bygningsloven (2008). Vilkåret ”særlige grunner” er erstattet
med mer detaljerte vilkår for dispensasjon i § 19-2. Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er
7
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Trallfa-dommen illustrerer et generelt poeng om hvordan en lovlighetskontroll knyttet til utøvelse av
det frie skjønn skiller seg fra en overprøving av forvaltningens rettsanvendelsesskjønn (avsnitt 36):
”Det første spørsmål denne saken reiser, er om kriteriet «særlige grunner» skal anses som del av
forvaltningens rettsanvendelse eller som del av det frie forvaltningsskjønn. Spørsmålet har betydning
for omfanget av domstolenes prøvelsesrett. Er «særlige grunner» et rettsanvendelsestema, prøver
domstolene både lovtolkningen og subsumsjonen. Dersom spørsmålene knyttet til «særlige grunner»
ses som del av forvaltningens frie skjønn, er utgangspunktet for domstolkontrollen et annet. Her
smelter avgjørelsen av hvilke særlige grunner som bør tas i betraktning og «kan»-skjønnet i § 7
sammen. Forvaltningen avgjør da ut fra relevante og saklige grunner hva som er rimelig i det enkelte
tilfellet. Men også dette frie skjønn er gjenstand for en viss domstolkontroll. Det følger av
rettspraksis. Hva som er relevante og saklige grunner etter hjemmelsloven, beror på en lovtolkning
og kan etterprøves av domstolene. Det samme gjelder om avgjørelsen bygger på
forskjellsbehandling, er vilkårlig eller er sterkt urimelig.”

2.3 Sammenligning av klageinstansens prøvingsadgang i Norden
Problemstilling og forbehold8
Land har ulike rettstradisjoner, organer og lovteknikk. I tillegg til variasjon mellom land kan det også
være variasjon mellom sektorer. Selv om instansen som behandler klagen er gitt full overprøvingskompetanse, er det ikke sikkert at den blir brukt eller at det er tradisjon for at prøvingen
utløser sanksjoner. Selv om klageinstansen på papiret har kompetanse til å overprøve det frie
skjønnet, kan det hende at det frie skjønnet omfatter bare en liten del av skjønnstemaene. Fransk
rett kan tjene som eksempel. Stadig flere vedtakshjemler som tidligere ble tolket slik at de åpnet for
fritt skjønn, blir nå tolket slik at de er fullt ut styrt av rettsregler og dermed underkastes en normal
kontroll.9 Dermed reduseres selve grensen for hva som ansees som fritt skjønn. Om prøvingsretten
er full eller begrenset, sier således ikke nødvendigvis så mye om rammene for det lokale selvstyret.

Hovedtrekk om overprøving internt i forvaltningen vs. for domstolene
Når det gjelder overprøving internt i forvaltningen i Frankrike, Norge og Sverige, er hovedregelen at
alle sider kan prøves. Det gjelder visse unntak på enkelte områder.10

oppfylt er et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) Om lov
om planlegging og byggesaksbehandling s. 242.
8
Kildene til dette avsnittet er: Sunniva Bragdø-Ellenes: Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og
Frankrike, 2009. Iris Nguyên-Duy, Eivind Smith, Harald Baldersheim: Tvisteløsningsordninger mellom stat og
kommune, 2009, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. URL:
http://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/tviststatkom/dokumenter/ks-sluttrapport.pdf. Sletnes m.fl.,
særlig kapittel 12. URL: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/KOMM/Rapport-kommunalrett_i_Norden.pdf
Sigrid Stokstad gir i rapporten Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling? (2013)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/forsvinner-det-kommunaleselvstyret-i-st.html?id=724473 side 14 en svært kortfattet sammenligning av klagesaksbehandlingen i Norge,
Sverige og Danmark. Hun mener at norske kommuner står i et tydeligere underordningsforhold til staten enn
det svenske og danske kommuner gjør.
9
Se Bragdø-Ellenes side 362.
10
Se Bragdø-Ellenes side 309-313
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Hovedregelen er at overprøvingen i de alminnelige domstolene, er en legalitetskontroll.11
Domstolene i Norge og Danmark kan normalt bare prøve lovligheten av en beslutning og ikke
hensiktsmessigheten.12 Også grensene for hensiktsmessighetsskjønnet prøves, det anses som en del
av lovlighetsprøvingen. I noen tilfeller vil prøvelsesretten være begrenset også i forhold til
rettsanvendelsen, for eksempel hvis lovteksten åpner for et skjønn og dette er av utpreget faglig art.
Blant de europeiske landene med forvaltningsdomstoler, er Sverige et unntak med sin fulle
prøvingskompetanse og adgangen til å erstatte vedtaket med et nytt.13

Danmark
På de fleste fagområder har klageorganet full prøvingskompetanse, men utviklingen i Danmark har
gått i retning av legalitetskontroll, blant annet på sosiallovgivningens område. Det såkalte ”social- og
beskæftigelsesområdet” hører inn under Ankestyrelsen og omfatter ¾ av individklagesakene, hvor
klagebehandlingen altså er begrenset til en legalitetskontroll.14 Ankestyrelsens avgjørelse kan gå ut
på avvisning, stadfestelse, hjemvisning, opphevelse eller endring av vedtaket det er klaget over.

Finland15
Normalt kan forvaltningsdomstolene bare prøve lovligheten av en kommunal avgjørelse. Dette
gjelder både i individklagesakene og i lovlighetsklage.16 Forvaltningsdomstolen opphever ulovlige
avgjørelser, men kan ”bara i grova fall” endre avgjørelsen.

Sverige
Om en konkret sakstype skal følge reglene om kommunalbesvär (begrenset prøving) eller
forvaltningsbesvär (full prøving), er et diskusjonspunkt under lovforberedelsen.17 Større lover vil
gjerne skille mellom avgjørelsene den hjemler og fordele dem på de to ulike klagesporene.18 I
hovedsak kan en si at saker om individuelle tjenester på velferdsområdene følger reglene om
forvaltningsbesvär. Forvaltningsdomstolene i Sverige har i utgangspunktet full prøvelsesrett i
individklagesakene. Forvaltningsdomstolen har i prinsippet samme frihet til å fatte nytt vedtak som
kommunen hadde i førsteinstans.19 Det er ikke gitt regler som begrenser prøvingskompetansen når
det gjelder forvaltningsbesvär.20 Sverige framstår som unntaket i Europa når de har full prøving av

11

Iris Nguyên-Duy m.fl. skriver på side 59: ”Både i Norge og andre europeiske land er domstolenes
kompetanse som hovedregel begrenset til legalitetskontroll. Domstolene kan ikke overprøve
forvaltningsskjønnet innenfor lovgivningens rammer. Kontrollen er altså begrenset til saksbehandling, faktum,
lovtolkning og eventuell kompetanseoverskridelse. Derav følger også at domstolene som hovedregel ikke kan
erstatte omstridte forvaltningsvedtak med nye realitetsavgjørelser, men må nøye seg med å oppheve eller
stadfeste dem.”
12
Sletnes m.fl. side 650
13
Se Bragdø-Ellenes side 352-353 og Iris Nguyên-Duy m.fl. på side 59
14
Sletnes m.fl. side 635.
15
Sletnes m.fl. side 669-700.
16
Sletnes m.fl. side 653 og 656.
17
Bragdø- Ellenes skriver: ”Den svenske lovgivers intensjon med å la enkelte vedtak truffet av politisk valgte
organer (enten kommunale eller regjeringen) prøves etter prosessformene kommunalbesvär eller
rättsprövning, er jo nettopp å unnta dem fra den fulle overprøving som følger av prosessformen
förvaltningsbesvär.” (side 362)
18
Sletnes m.fl. side 671.
19
Sletnes m.fl. side 672.
20
Sletnes m.fl. side 673.
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kommunens vedtak i forvaltningsdomstolen. Dersom avgjørelsen ankes, er prøvingen da begrenset
til legalitetskontroll.

Sammenligning med Norge
I Norge og Danmark kan klageinstansen ved forvaltningsklage prøve hensiktsmessigheten i et vedtak
fullt ut.21 Norsk rett har et forbehold om at hensynet til det kommunale selvstyret skal tillegges vekt,
men denne begrensningen har relativt liten betydning rettslig sett.22 I Norge er det også gitt noen
begrensinger i prøvingskompetansen i særlov på sosiallovgivningens område (herunder omsorg),
men ikke i samme omfang som i Danmark.

2.4 Forslag: stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
Om forslaget
Departementet har tatt utgangspunkt i den bestemmelsen som i dag regulerer klageinstansens
kompetanse, forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum. Som nevnt i pkt. 2.1 ønsker
regjeringen å redusere statlige klageinstansers adgang til å prøve det kommunale skjønnet. Dette
kan gjøres ved at hensynet til det kommunale selvstyret vektlegges i større grad enn i dag.
Departementet mener derfor at statlige klageinstans bør få plikt til å legge stor vekt på hensynet til
det kommunale selvstyret når den klagebehandler kommunale vedtak.
En slik begrensning legger ikke opp til at klageinstansens vurdering av skjønnsutøvelsen skal bli
mindre grundig eller mindre detaljert enn før. Begrensningen vil imidlertid være førende for hvilken
vekt de ulike hensynene skal tillegges. Vi viser til KRD-Rundskriv (H-2103) fra 1998 Retningslinjer for
statlig klagebehandling – forvaltningsloven § 34. Rundskrivet omhandler fvl. § 34 annet ledd tredje
punktum. Deler av det rundskrivet gir uttrykk for vil fortsatt kunne være relevant, selv om
departementet nå foreslår å endre ordlyden i loven til ”stor vekt”. I pkt. 2.3.1 i rundskrivet heter det:
”En bør merke seg at lovendringen ikke innebærer at klageinstansens vurdering av skjønnsutøvelsen
skal bli mindre grundig eller mindre detaljert enn før. Det statlige klageorganet skal på samme måte
som før sette seg inn i alle sider ved det skjønnet kommunen har utøvd. Plikten til å legge «legge vekt
på hensynet til kommunalt selvstyre» betyr derimot at klageinstansen, etter at alle elementene i
skjønnet er kartlagt og vurdert, må ta stilling til om argumentene som taler for et annet resultat enn
det kommunen kom frem til, er tilstrekkelig tungtveiende til å veie opp for hensynet til det
kommunale selvstyre.”
I forarbeidene til fvl. § 34 annet ledd tredje punktum (Ot.prp. nr. 51 (1995–1996) s. 41-42) er det
pekt på at bestemmelsen er utformet som en standardregel, noe som innebærer at den kan tilpasses
de ulike områdene alt etter i hvor sterk grad hensynet til det kommunale selvstyret gjør seg
gjeldende.
Samme sted i forarbeidene er det pekt på enkelte typer av hensyn som kan tilsi at hensynet til det
kommunale selvstyret må tillegges mindre vekt. Det vises til at nasjonale hensyn kan være særlig
tungtveiende, for eksempel omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. Det pekes også på

21

Sletnes side 686-687.
I Danmark har Ombudsmannen en lignende føring for sitt skjønn. Ombudsmanden skal ved behandlingen av
saker som vedrører kommunale oppgaver ta hensyn til «de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre
virker», jf. § 8. Bestemmelsen forplikter ikke ombudsmanden til å bedømme klager over kommunale
avgjørelser mer lempelig enn andre klager, men innebærer at Ombudsmannen i sin prøvelse må respektere
den enkelte kommunalbestyrelses rett til å kunne fordele kommunens ressurser (innenfor rammene av
gjeldende rett). Sletnes m.fl. side 649.
22
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barnevernområdet som et eksempel der særlige faglige og rettssikkerhetsmessige hensyn gjør seg
gjeldende; noe som kan medføre at hensynet til det lokale selvstyret tillegges mindre vekt enn på
andre forvaltningsområder.
En kompetansebegrensning av typen ”stor vekt” vil også i prinsippet være en standardregel, med
den forskjell at hensynet til det kommunale selvstyret vil veie tyngre enn i dag. Det innebærer at
andre nasjonale hensyn som et generelt utgangspunkt vil veie mindre enn i dag.
Vurdering av forslaget
Departementet legger opp til at forslaget skal innebære en markant begrensning i klageinstansens
overprøvingskompetanse, at det skal mye til for at vedtaket oppheves eller endres. Forslaget øker
terskelen for å overprøve kommunens skjønnsutøvelse sammenlignet med dagens bestemmelse.
Departementets lovendringsforslag vil derfor fremme regjeringens ønske om økt kommunalt
selvstyre, samtidig som lovbestemmelsen fortsatt vil være en fleksibel regel som kan tilpasses de
ulike områdene alt etter i hvor sterk grad hensynet til det kommunale selvstyret skal avveies mot
andre nasjonale hensyn i den konkrete saken.
Forslaget vil heller ikke påvirke klageinstansens adgang til å prøve rettsanvendelsen,
saksbehandlingen og faktum. Rettssikkerhetshensyn taler derfor ikke mot forslaget. Departementet
understreker også at klageinstansen fortsatt skal kunne prøve om kommunens skjønnsutøvelse er i
strid med den ulovfestede myndighetsmisbrukslæren.

2.5 Enkelte unntak etter velferdslovgivningen
Departementet mener det er enkelte sakstyper som ikke bør bli berørt av forslaget om redusere
klageinstansens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse. Her sikter vi til sakstyper som
gjelder grunnleggende velferdstjenester til private parter. I disse tilfellene bør hensynet til en større
vektlegging av det kommunale selvstyret stå tilbake for hensynet til interessen som den private
parten har i at kommunens skjønnsutøvelse prøves av klageinstansen. Departementet vil derfor
foreslå å ta inn en bestemmelse i nærmere angitte lover, som vil videreføre normen som i dag
gjelder klageinstansens kompetansen slik den fremgår av fvl § 34 annet ledd tredje punktum. Hvilke
unntak som foreslås, følger nedenfor i pkt. 2.5.1 og 2.5.2.
Vi foreslår ikke å endre lover som i dag har en særskilt terskel for overprøving (og som ikke påvirkes
av endringer i forvaltningsloven). Eksempler på slike særskilte terskler, er pasient- og
brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd, sosialtjenesteloven § 48 første ledd og alkoholloven § 1-16
annet ledd.
2.5.1 Opplæringsloven
Det følger av opplæringsloven § 8-1 tredje ledd at "Etter søknad kan eleven takast inn på annan
skole enn den eleven soknar til." Departementet foreslår at forslaget om å legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyret ikke skal gjelde i klagesaker etter denne bestemmelsen.
2.5.2 Barnevernloven
Det følger av barnevernloven § 6-5 første ledd at enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet
kan påklages til fylkesmannen. Klageadgangen til fylkesmannen gjelder ikke saker som hører under
fylkesnemnda, se barnevernloven § 6-5 annet ledd. Det er først og fremst vedtak om frivillige
hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 som kan påklages til fylkesmannen.
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Det følger av § 4-4 annet ledd at ”Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i
hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for
barnet og familien”.
Departementet foreslår at forslaget om å legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ikke skal gjelde i klagesaker etter barnevernloven.

2.6 Begrunnelsesplikt
Forvaltningsloven § 25 stiller krav til begrunnelsens innhold i enkeltvedtak. Bestemmelsen gjelder
også for klageinstansens vedtak i klagesaker, jf fvl. § 24. I fvl. § 25 tredje ledd bestemmes det at de
hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes.
Høyesterett (Rt. 2008 s. 96, premiss 57) har om denne bestemmelsen uttalt: "Selv om bestemmelsen
bruker uttrykket "bør", er den forstått slik at det i en viss utstrekning - avhengig av vedtakets
karakter - er et krav at begrunnelsen omfatter disse elementene."
Departementet ønsker å skjerpe kravet til begrunnelse i de sakene hvor en statlig klageinstans
prøver den frie skjønnsutøvelsen foretatt av kommunen. Når departementet nå foreslår at det skal
legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av skjønnsutøvelsen, er det
gode grunner for at den avveiningen som gjøres mellom det kommunale selvstyret og andre hensyn
synliggjøres i vedtakets begrunnelse. Hvis lovgiver vektlegger dette hensynet ved særskilt å nevne
det i loven, vil en naturlig konsekvens være at klageinstansen i hver enkelt sak viser hvordan
avveiningen er foretatt. Både kommunen som er berørt og eventuelt andre berørte har en berettiget
interesse i å vite hvordan klageinstansen under prøvingen av skjønnet har vektet sakens ulike hensyn
mot hverandre.
At det stilles en særskilt begrunnelsesplikt vil kunne bidra til økt bevissthet om bestemmelsen som
begrenser adgangen til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse. Det vil også kunne bidra til en god
etterlevelse av kravet om å legge stor vekt på hensynet til kommunale selvstyret. Ved å innføre en
slik plikt vil det være enklere for sakens berørte og andre å etterprøve at hensynet til det
kommunale selvstyret faktisk er vektlagt slik det skal.

3. Tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og
kommune
3.1 Innledning
Som nevnt i pkt. 2.1 ønsker regjeringen å styrke det kommunale selvstyret. Forholdet mellom
kommunene og staten er i den sammenhengen viktig. For å styrke det kommunale selvstyret og for å
bidra til et levende lokaldemokrati, mener regjeringen at kommunene i større grad må få tilgang til
en uavhengig prøving av rettslige tvister med staten. Dette vil også bidra til en større grad av
likeverdighet mellom kommunene og staten.

3.2 Gjeldende rett
3.2.1 Adgangen til å reise sak for domstolene
En kommune (som opptrer i egenskap av offentlig myndighet) kan normalt ikke påklage vedtak
truffet av et annet forvaltningsorgan, og heller ikke reise søksmål om gyldigheten av et annet organs
vedtak. Dette fremgår ikke uttrykkelig i tvisteloven eller dens forarbeider, men er nokså allment lagt
til grunn. Bernt m.fl. 23 har uttrykt det slik:

23

Bernt, Overå og Hove. Kommunalrett. 4. utgave. 2002, side 104
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«Forholdet mellom de ulike forvaltningsorganene er i de langt fleste tilfeller uttømmende regulert i
enkeltlover og administrative bestemmelser. Dette gjelder både med hensyn til hvem som skal treffe
hvilke avgjørelser, og ved vurderingen av hvem som er overordnet hvem på hvilke saksområder. Det
alminnelige utgangspunktet vil være at et hus ikke bør være i strid med seg selv. Den offentlige
forvaltning skal samarbeide og fremtre på en ryddig og ordentlig måte overfor omverdenen. Når
lovgiver har fastsatt en viss funksjons- eller oppgavefordeling innen den offentlige forvaltning, vil det
normalt virke uryddig, både i forhold til partene og for forvaltningen selv, om det enkelte
forvaltningsorgan skulle bli ansett å ha en slik egeninteresse i saken at dette skal kunne utløse krav
på overprøving i klagesak eller rettssak.»
Nedenfor redegjøres det nærmere for reglene om søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak.
Tvisteloven § 1-3 angir de alminnelige vilkårene for å reise sak for domstolene:
«§ 1-3 Søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon
(1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav.
(2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette
avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.»
I tillegg inneholder tvisteloven § 1-5 særlige bestemmelser om hvem et søksmål om gyldigheten av
offentlige vedtak skal rettes mot:
«§ 1-5 Hvem søksmål om gyldigheten av offentlige vedtak skal rettes mot
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak reises mot den myndighet som har truffet
avgjørelsen i siste instans. Er dette et statlig organ, skal retten gi varsel om søksmålet til en
kommune, fylkeskommune eller samkommune som har truffet avgjørelse i saken i tidligere instans.»
Det kan bare reises sak om «rettskrav», jf. § 1-3 første ledd. I dette ligger det at kravet som
saksøkeren vil fremme, må kunne avgjøres med grunnlag i rettslige regler. Ved konkret
myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak vil gyldigheten av vedtaket normalt være et
rettskrav som kan gjøres til gjenstand for søksmål. Gyldighetsspørsmålet kan enten prøves som et
selvstendig krav (dom på ugyldighet), eller som ledd i et erstatningssøksmål.24 Som følge av de
gjeldende reglene om søksmålskompetanse (se nedenfor), er det i dag som hovedregel bare
enkeltvedtak og andre forvaltningsavgjørelser som retter seg mot private parter, som kan bringes
inn for domstolene.25 I prinsippet er det imidlertid neppe tvilsomt at også tvister om gyldigheten av
statlige vedtak, pålegg mv. som (bare) er rettet mot kommunen, kan anses å gjelde «rettskrav».
Et særlig spørsmål er hvorvidt det er adgang til å reise sak for domstolene om gyldigheten av såkalt
«prosessledende avgjørelser», dvs. at beslutninger som fattes som ledd i prosessen fram mot den
endelige avgjørelsen, gjøres til tvistegjenstand. I Rt. 2011 s. 540 uttalte Høyesterett at dette «kan
stille seg forskjellig avhengig av hva slags avgjørelse det dreier seg om» (avsnitt 43).26
Etter gjeldende rett er den alminnelige regelen at domstolene kan prøve alle anførte
ugyldighetsgrunner – det vil si blant annet feil ved saksbehandlingen, faktum og rettsanvendelsen.
Som hovedregel kan imidlertid partene velge å begrense domstolsprøvingen til bestemte sider ved
24

Forutsetningen for at et erstatningssøksmål skal kunne føre fram vil være at den (påstått) ulovlige
myndighetsutøvelsen har hatt negative konsekvenser som saksøkeren kan kreve økonomisk erstatning for.
25
De(n) private part(en) har – i motsetning til kommunen – adgang til å bringe saken inn for domstolene.
26
I denne saken kom Høyesterett til at det er adgang til å reise selvstendig søksmål om gyldigheten av en
avgjørelse om nekte en part innsyn i saksdokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 flg.
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saken, for eksempel om vedtaket bygger på riktig rettsanvendelse. Domstolene kan ikke overprøve
vurderinger som ligger innenfor rammene for forvaltningens frie skjønn, utover å kontrollere om
skjønnsutøvelsen er i strid myndighetsmisbrukslæren (dvs. ikke bygger på forsvarlig skjønn, er
influert av usaklige hensyn, medfører usaklig forskjellsbehandling eller etter sitt innhold er åpenbart
urimelig).
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak skal anlegges mot organet som fattet vedtaket i siste
instans, jf. § 1-5. Dersom vedtaket begunstiger en privat part vil det være adgang til å gjøre
vedkommende til medsaksøkt, jf. tvisteloven § 15-2. (Et annet spørsmål er om den private part i
noen tilfeller må trekkes inn, jf. nedenfor i punkt 3.2.2). Gyldigheten av forvaltningsvedtak kan ikke
avgjøres i en sak mellom private uten at det offentlige er gjort til part i saken, men dette er ikke til
hinder for at domstolen, i en tvist mellom to private parter, prejudisielt tar stilling til gyldigheten av
et forvaltningsvedtak. For eksempel ved erstatningssøksmål mellom private parter, hvor det ikke
kreves dom på at selve vedtaket er ugyldig, vil det normalt ikke være nødvendig å trekke inn det
offentlige som part. Avgjørende er likevel ikke hvordan saksøkeren har utformet påstanden, men
hva det reelt sett søkes dom for. Dersom den reelle søksmålsgjenstanden er gyldigheten av et
forvaltningsvedtak, vil § 1-5 medføre at det offentlige må saksøkes.
Dagens vernetingsregler medfører at søksmål anlagt av en kommune mot staten, enten kan anlegges
i Oslo eller i den rettskrets der kommunens hovedadministrasjon ligger, jf. tvisteloven §§ 4-4 fjerde
ledd og 4-5 åttende ledd.
Av tvisteloven § 1-4 annet ledd følger at offentlige organer «med oppgave å fremme særskilte
interesser» har adgang til å reise søksmål på tilsvarende måte som interesseorganisasjoner, jf. § 1-4
første ledd. Dette gjelder likevel ikke offentlige organer med mer generelle oppgaver, slik som
kommuner. Søksmål fra offentlige organer som faller utenfor § 1-4 annet ledd, må på vanlig måte
oppfylle kravet om aktuell søksmålsinteresse i § 1-3 annet ledd.
Kommuner har som nevnt ovenfor normalt ikke adgang til å reise søksmål mot staten om
gyldigheten av et vedtak i tilfeller hvor kommunen har befatning med saken i egenskap av offentlig
myndighet. Det er i hovedsak kravene til saksøkers tilknytning til søksmålsgjenstanden i tvisteloven §
1-3 annet ledd som er til hinder for dette: ”Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få
kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og
partenes tilknytning til det.” Dersom Fylkesmannen omgjør et enkeltvedtak som kommunen har
fattet i første instans er27 kommunen trolig avskåret fra å bringe Fylkesmannens omgjøringsvedtak
inn for gyldighetskontroll ved domstolene, jf. Rt. 1993 side 445. Det samme gjelder trolig i tilfeller
hvor et statlig organ pålegger en kommune en plikt overfor et privat rettssubjekt.28 Avgjørelsen
inntatt i Rt. 1993 side 445 gjaldt søksmål fra en kommune med krav om at Landbruksdepartementets
vedtak i en konsesjonssak skulle kjennes ugyldig. I kjennelsen ble blant annet følgende uttalt:
«Kjæremålsutvalget er enig med lagmannsretten i at kommunens stilling som offentlig myndighet
etter konsesjonsloven ikke i seg selv kan begrunne en søksmålskompetanse for kommunen, noe som
heller ikke er anført fra kommunens side. Dette utgangspunkt er [...] forutsatt når det gjelder rettslig
klageinteresse, og det må gjelde tilsvarende for søksmålskompetansen. Det ville ellers harmonere
dårlig med den fordeling av myndighet mellom staten og kommunene som konsesjonsloven foretar,

27

Hvorvidt omgjøringen skjer i eller utenfor klageomgang, er i utgangspunktet uten betydning.
Se Tvisteloven 2. utgave, Kommentarutgave ved Tore Schei m.fl., note 3.3 til § 1-3, hvor det vises til Rt. 2004
side 1804, avsnitt 28–36.
28
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om kommunen i egenskap av underordnet eller rådgivende forvaltningsorgan kunne kreve
departementets vedtak rettslig prøvet.»
Antakelig kan kommuner heller ikke reise søksmål mot staten med krav om erstatning for økte
kostnader som følge av et omgjøringsvedtak.
Privatrettslige tvister mellom kommuner eller mellom en kommune og statsforvaltningen kan
normalt bringes inn for domstolene, idet en avgjørelse vil ha rettsvirkninger for den saksøkende
kommunes egen rettsstilling. Vi antar at kommunene – i egenskap av å være eget rettssubjekt, og
ikke offentlig organ – også vil kunne reise sak mot staten på bakgrunn av et vedtak som inneholder
et pålegg om å foreta seg noe. Dette vil for eksempel kunne være pålegg fra Mattilsynet for
manglende rutiner knyttet til tilberedelse av mat.
Når det gjelder offentligrettslige tvister mellom flere kommuner (ev. mellom statlige organer og
kommuner) om hvem av dem som er pliktig til å levere en offentlig ytelse, eller om hvem av dem
som har rett til å motta en offentlig avgift eller lignende, finnes det en del bestemmelser i
særlovgivningen som gir et statlig forvaltningsorgan myndighet til å avgjøre slike spørsmål med
endelig virkning. Eksempler på dette er barnevernloven § 8-3, forskrift 16. desember 2011 nr. 1348
om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester § 329 og vassdragsreguleringsloven
§ 11 nr. 2 andre ledd. Utgangspunktet i disse tilfellene, er at kommunene da ikke har adgang til å
bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene, jf. bl.a. Rt. 2006 s. 618. I Rt. 2007 s. 234 gis det
imidlertid uttrykk for at domstolene også i slike tilfeller har «en viss prøvingsrett eller
kontrollmyndighet som vern mot maktmisbruk eller annet graverende forhold fra
forvaltningsorganets side».

3.2.2 Nærmere om rettslig prøving av klageinstansens vedtak, der dette tilgodeser en privat
part
En rettskraftig avgjørelse er som hovedregel bare bindende for partene, jf. tvisteloven § 19-15 første
ledd. Det gjelder ingen regel om utvidet rettskraft i saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak. En
dom som kjenner et forvaltningsvedtak ugyldig i sak mot det offentlige, er derfor i utgangspunktet
ikke bindende for en tredjeperson som vedtaket er til gunst for. Det samme vil gjelde dersom det
åpnes for at kommunen skal kunne gå til sak mot staten for å få et vedtak truffet av statlig
klageinstans kjent ugyldig. En dom på ugyldighet i en sak mellom kommunen og staten kan likevel
lede til at klageinstansens vedtak omgjøres til ugunst for en privat tredjeperson som ikke er part i
tvistesaken.
Dersom vilkårene etter tvisteloven § 15-2 er oppfylt, vil saksøkeren imidlertid kunne saksøke den
begunstigede tredjepersonen ved siden av det offentlige. Dette omtales som subjektiv kumulasjon.
Hvis kommunen gis adgang til å reise sak mot staten i tilfeller som nevnt ovenfor, vil kommunen
etter de gjeldende reglene om kumulasjon kunne trekke den begunstigede private parten inn som
saksøkt ved siden av staten. Avgjørelsen om gyldigheten av det statlige organets vedtak vil i så fall
være bindende også for den begunstigede, jf. § 19-15 første ledd.
Dersom en part reiser søksmål mot det offentlige om gyldigheten av et forvaltningsvedtak som
begunstiger en privat tredjeperson, men ikke saksøker den begunstigede ved siden av det offentlige,
har den begunstigede likevel adgang til å tre inn som part i rettssaken etter tvisteloven § 15-3, eller
til å opptre som partshjelper etter § 15-7.

29

Gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd.
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Det kan spørres om det gjelder en regel om at den som saksøker det offentlige for å angripe et
forvaltningsvedtak, også har plikt til å trekke inn en eventuell tredjepart som tilgodeses av vedtaket
som saksøkt. (Slik plikt omtales ofte som «tvungent prosessfellesskap».) Spørsmålet oppstår i
utgangspunktet bare dersom saksøkeren påstår at forvaltningsvedtaket er ugyldig. Dersom
saksøkeren bare krever erstatning av det offentlige, er han uansett ikke forpliktet til å trekke inn en
begunstiget tredjepart som saksøkt.
Høyesterett har imidlertid ved kjennelsen i Rt. 2015 side 641 avklart at det som regel ikke vil være
nødvendig å gjøre den begunstigede, private parten til saksøkt i tillegg til det offentlige.

3.3 Sammenligning av kommunenes adgang til å få prøvd statlige avgjørelser i de
andre nordiske landene30
Forvaltningssystemene i Norden har en rekke fellestrekk, men klagesystemene har vesentlige
ulikheter. I Finland og Sverige er det forvaltningsdomstolene som behandler klager, mens i Danmark,
Island og Norge behandles klager over kommunale vedtak i hovedsak i statlige organer.
De fleste europeiske landene har domstoler eller lignende som kan løse tvister mellom staten og
kommunene. I Finland og Sverige kan kommunene bringe tvister med staten inn for forvaltningsdomstolene, mens i Danmark kan kommunene bringe tvister med staten inn for de alminnelige
domstolene.31 Selv om det prinsipielt er adgang for kommunene til å reise sak mot staten, er dette
sjelden i alle nordiske land. Det er vesentlig å merke seg at klagesaksbehandlingen i Danmark ikke
finner sted i forvaltningshierarkiet, men i uavhengige, kollegiale klageorgan som ikke kan
instrueres.32 Dette innebærer at klager på kommunale vedtak behandles av uavhengige
klageorganer i Danmark, Finland og Sverige.

3.4 Søksmålskompetanse for kommunen overfor staten
Departementet mener at kommunene bør få adgang til å reise sak mot staten, også i saker der hvor
kommunen er berørt av den statlige avgjørelsen i egenskap av å være offentlig organ.
Kommuner og fylkeskommuner er egne rettssubjekter som ikke er underlagt den alminnelige
instruksadgang fra staten. Rettslige styring av kommunen må som utgangspunkt skje med hjemmel i
lov. Både statsforvaltningen og kommunen er bundet av loven. Det å oppnå rettsriktige avgjørelser
og rettsavklaring har en vesentlig verdi, også i saker hvor statsforvaltningen og kommunen har ulik
forståelse av loven. En kontroll av statsforvaltningens lovanvendelse kan best sikres gjennom
kontroll i et uavhengig organ, som domstolen. Rettsavklaring for fremtiden vil være en fordel både
for kommuner og for statsforvaltningen. Det at kommunen og staten begge er offentlige organer, er
ikke et avgjørende argument mot at kommunene får søksmålskompetanse i offentligrettslige tvister.

30

Kildene til dette avsnittet er: Tekstbidrag fra departementene i de nordiske landene til Nordisk
kommunalministermøte i august 2014 og drøftelsen på møtet. Teksten har vært forelagt KMDs nordiske
kontaktpersoner. Ingun Sletnes m.fl.: Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning. HIOArapport 2013 nr. 13, side 691 og 705. http://www.regjeringen.no/upload/KRD/KOMM/Rapportkommunalrett_i_Norden.pdf. Se ellers Sunniva Bragdø-Ellenes: Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge,
Sverige og Frankrike, 2009. Iris Nguyên-Duy, Eivind Smith, Harald Baldersheim: Tvisteløsningsordninger mellom
stat og kommune, 2009, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
http://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/tviststatkom/dokumenter/ks-sluttrapport.pdf. –
31
Sletnes m.fl. side 651 og 691.
32
Både Ankestyrelsen og Statsforvaltningen er uavhengige og vernet mot instruksjon i enkeltsaker. Se Sletnes
m.fl. side 633-635 og 689. Se også ast.dk.
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Det ligger et vern i adgangen til uavhengig rettslig prøving. At kommuner vil kunne få prøvd
statsforvaltningens rettsanvendelse av domstolene, vil gi et bedre vern av kommunene og det
kommunale selvstyret.
De fleste europeiske land har domstoler eller lignende mekanismer som kan løse rettslig uenighet
mellom staten og kommunene. I blant annet Danmark og Finland kan kommunene bringe tvister
med staten inn for (forvaltnings)domstolene. At dette er ordningen i våre naboland, underbygger
departementets oppfatning om at norske kommuner bør få søksmålskompetanse i visse saker hvor
de ikke har det i dag. Rettssaker mellom kommune og stat er imidlertid svært sjeldne i disse landene.
Prinsipielt er det likevel viktig at kommunene ikke er avskåret fra å reise sak mot staten for
domstolene.
På den annen side vil rettssaker mellom stat og kommune kunne fortone seg som en
uhensiktsmessig bruk av offentlige ressurser, og at man ikke bør belaste domstolene med denne
typen uenighet.
Departementet legger til grunn at kommunene ikke vil benytte domstolene som en arena for
grunnløse søksmål, og viser blant annet til at prosesskostnader og prosessrisiko bidrar til å skape en
terskel mot dette.
Videre foreslår departementet at også Longyearbyen lokalstyre får tilsvarende søksmålskompetanse
som kommunene. I mange sammenhenger er lokalstyret å anse som en kommune, og det er ikke
forhold som tilsier at det bør være ulike regler for kommunene og lokalstyret i denne
sammenhengen.

3.5 Domstolene bør få rollen som tvisteløsningsmekanisme
Det kan i prinsippet tenkes flere ulike tvisteløsningsmekanismer, for eksempel en nemnd. En
nemndløsning kunne vært organisert på en rekke ulike måter, blant annet når det gjelder
myndighet, faglig kompetanse, sammensetning osv. At en nemnd kan skreddersys for å løse
konflikter mellom stat og kommune, ville kunne tale for en slik løsning. Den ville også kunne gjøres
mindre kostnadskrevende å benytte enn domstoler. Trolig ville man også kunne oppnå en kortere
saksbehandlingstid.
Departementet foreslår likevel at domstolene blir mekanismen for tvisteløsning mellom staten og
kommunene.
Domstolene er et etablert og uavhengig organ for tvisteløsning. Det er ingen tvil om at domstolene
har faglig kompetanse til å avgjøre de tvistene som måtte oppstå mellom statsforvaltningen og
kommunene. Domstolene behandler som kjent allerede tvister mellom private og det offentlige om
gyldigheten av forvaltningsvedtak mv. Ved å henvise også tilsvarende tvister mellom stat og
kommune til domstolene, legges det best til rette for en enhetlig rettsutvikling.
Domstolene er også et praktisk alternativ, blant annet fordi man ikke trenger å bygge opp et annet
organ (nemnd), lage regler for dette osv. Det synes under enhver omstendighet lite aktuelt bare å
opprette en nemnd uten at nemndas avgjørelser kan overprøves. Det naturlige ville da være at
nemndas avgjørelser kunne bringes inn for domstolene. En slik løsning ville medført at man
opprettet et nytt nivå i tillegg til domstolene, siden man bør kunne gå ut fra at en del av nemndas
avgjørelser ville blitt brakt inn for domstolene av den parten som ikke fikk medhold av nemnda.
Med enkelte tilpasninger vil den lovgivningen vi allerede har i dag (tvisteloven og domstolloven)
fungere som et rammeverk også for rettslige tvister mellom statsforvaltningen og kommunene.
Tvisteløsning for domstolene er en kjent ordning for både staten og kommunene.
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Det er videre ønskelig at det foreligger en viss terskel for kommunene for å bringe saker inn for
tvisteløsning. Det er ikke meningen at dette skal være en ordning hvor saker uten mer eller mindre
rettslig substans skal kunne prøves. Kostnadene ved domstolsbehandling er ikke ubetydelige, og vil i
noen grad kunne løfte denne terskelen opp på ønsket nivå. Som nevnt i pkt. 3.4 legger
departementet også til grunn at kommunene ikke vil benytte domstolene som en arena for
grunnløse søksmål.

3.6 Hvilke sakstyper bør kunne underlegges rettslig prøving?
Som det fremgår av oversikten over gjeldende rett i pkt. 3.2, er det hovedsakelig i tilfeller hvor en
kommune opptrer i egenskap av offentlig organ at den ikke har adgang til å bringe statlige
avgjørelser rettet mot kommunen inn for domstolene. De mest sentrale eksemplene på slike statlige
avgjørelser er:
-

-

-

statlig klageinstans’ vedtak i klagesak om oppheving/omgjøring av kommunalt
enkeltvedtak33. Slike klagevedtak kan for eksempel dreie seg om en byggetillatelse eller
dispensasjon etter plan- og bygningsloven eller en tjeneste etter helse- og
omsorgstjenesteloven.
statlig organs oppheving/omgjøring av enkeltvedtak utenfor klagesak, jf. forvaltningsloven §
35 mv. Dette kan gjelde samme type saker som nevnt i forrige strekpunkt.
statlig organs vedtak om at kommunen skal dekke en parts sakskostnader knyttet til
klagesak, jf. forvaltningsloven § 3634
statlig organs oppheving av kommunalt vedtak med hjemmel i kommuneloven § 59
(lovlighetskontroll). Dette kan for eksempel dreie seg om kommunestyrets vedtak om
årsbudsjett, men også i prinsippet om vedtak truffet etter plan- og bygningsloven, helse- og
omsorgstjenesteloven og andre sektorlover.
statlig vedtak/pålegg til kommunen i forbindelse med statlig tilsyn, jf. hjemmel
kommuneloven § 60 d («tilsynspålegg»)
statlige organers avgjørelser om fordeling av offentligrettslige plikter, ansvar eller goder
mellom flere kommuner (ev. mellom stat, fylkeskommuner og kommuner), jf. bl.a.
barnevernloven § 8-3, forskrift 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av
utgifter til helse- og omsorgstjenester § 3 og vassdragsreguleringsloven § 11 nr. 2 andre ledd

Felles for de nevnte avgjørelsene er at det statlige organet fatter en avgjørelse som er direkte
bindende for den aktuelle kommunen. I en del tilfeller vil avgjørelsen utelukkende ha (direkte)
rettslige konsekvenser for de(n) berørte kommunen(e), eventuelt i felleskap med andre offentlige
organer. I saker om enkeltvedtak (og enkelte andre avgjørelsestyper), vil derimot det statlige
organets avgjørelse også være bestemmende for private parters rettigheter og plikter. Rettslige
tvister mellom staten og kommunen om gyldigheten av slike avgjørelser vil også kunne ha
konsekvenser for den private partens stilling.
Dersom det først åpnes for at kommunene skal få søksmålskompetanse overfor staten, bør den
gjelde i de fleste typer saker. Kommunene vil kunne ha en berettiget interesse i å kunne prøve alle
de avgjørelsestypene som er listet opp i strekpunktene overfor. Departementet mener at alle
33

Dette omfatter også avgjørelser påklaget av fylkesmann som behandles av settefylkesmann.
Som hovedregel har en part som vinner fram med en klage eller omgjøringsanmodning, rett til å få dekket
de kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Når det er en statlig klageinstans som har
fattet omgjøringsvedtaket, er det også dette statlige organet som avgjør sakskostnadsspørsmålet, jf. § 36
tredje ledd. I utgangspunktet vil dette organet også være ansvarlig for kravet. Hvis det statlige organet finner
at kostnadsansvaret har sitt grunnlag i mangel ved kommunens vedtak eller saksforberedelse, kan den
imidlertid bestemme at kommunen skal dekke sakskostnadsansvaret helt eller delvis.
34
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avgjørelsestypene som er listet opp i strekpunktene bør kunne underlegges rettslig prøving. I
utgangspunktet kan departementet ikke se at det bør foretas avgrensninger mot enkelte
klageinstanser eller enkelte tilsynsorganer, eller avgrensninger mot enkelte sakstyper.
Et unntak fra dette, er saker etter barnevernloven som kan påklages til fylkesmannen. Kommunen
skal ikke kunne bringe slike avgjørelser videre inn for domstolene. Forslagene i høringsnotatet
påvirker heller ikke de sakene som hører under fylkesnemnda. På barnevernområdet videreføres
altså gjeldende ordninger fullt ut.
Andre statlige avgjørelsestyper enn de som er ramset opp vil ikke kommunen kunne reise sak om.
Som et eksempel på dette kan det nevnes saker hvor kommunen forvalter statlige
tilskuddsordninger som staten kan overprøve, omgjøre eller kreve tilskuddet tilbakeført fra
mottakeren. Dette er altså en annen type avgjørelse enn de som positivt er nevnt i strekpunktene
ovenfor.

3.7 Hvilke sider av det statlige organets avgjørelse skal kunne prøves?
Etter gjeldende rett er den alminnelige regelen at domstolene – i en sak om gyldigheten av et vedtak
– kan prøve alle anførte ugyldighetsgrunner, det vil si både saksbehandling, fakta og
rettsanvendelse. Tilsvarende vil gjelde hvis gyldighetsspørsmålet kommer opp som ledd i et
erstatningssøksmål. Som hovedregel kan imidlertid partene begrense domstolsprøvingen til
bestemte sider ved saken, for eksempel om vedtaket bygger på riktig rettsanvendelse.
Departementet mener at den samme regelen bør gjelde når domstolene behandler en tvist mellom
statsforvaltningen og kommunene. Prinsipielt er det vanskelig å se at domstolene burde ha en mer
begrenset prøvingskompetanse i disse tvistene. Ved at domstolene kan prøve også saksbehandling
og faktum, gjør den ordningen mer aktuell og reell for kommunene. En slik løsning gjør at
kommunene vil kunne få prøvd sin konkrete sak.
Det å begrense domstolenes kompetanse til prøving av rettsanvendelsen ville være et avvik fra den
alminnelige regelen om at domstolene også kan prøve anførsler om saksbehandlingsfeil og faktafeil
som kan ha betydning for gyldighetsspørsmålet. Det er vanskelig å se sterke grunner som tilsier en
slik begrensning. Man kan selvsagt tenke seg at full prøving vil kunne innebære at omfanget på
sakene som føres for domstolen blir mer omfattende, og tilsvarende mer tids- og kostnadskrevende.
Domstolenes prøving bør imidlertid ikke begrenses av den grunn.

3.8 Hvem bør kunne reise sak?
Det bør bare være den kommunen som den statlige avgjørelsen direkte retter seg mot som skal
kunne bringe den inn for domstolen. I klagesaker etter forvaltningsloven § 34 vil
søksmålskompetansen tilligge kommunen som traff det påklagede vedtaket. I saker hvor et statlig
tilsynsorgan har rettet et pålegg mot en kommune, vil søksmålskompetansen tilligge den kommunen
som pålegget er blitt rettet mot. Departementet antar det vil være få tilfeller hvor det er uklart
hvilken kommune som den statlige avgjørelsen direkte retter seg mot, eller det er uklart om
avgjørelsen direkte retter seg mot flere kommuner.
Det kan i prinsippet tenkes at også den interkommunale samarbeidsformen samkommune kan bli
berørt av de samme statlige avgjørelsene som en kommune kan.35 En samkommune er et eget
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Samkommunemodellen er regulert i kommuneloven kap. 5 B. Enhver oppgave eller avgjørelsesmyndighet
som ikke i lov er lagt til kommunestyret selv eller andre kommunale organer, kan overføres til en
samkommune.
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rettssubjekt, jf. kommuneloven § 28-2 a nr. 2. En samkommune bør derfor kunne bringe avgjørelser
inn for domstolen.36
Den interkommunale samarbeidsformen vertskommune reiser særskilte spørsmål.37 En
vertskommune er ikke et eget rettssubjekt. Det ligger i ordningen at en samarbeidskommune kan
delegere myndighet til vertskommunen til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. I dette ligger det at en vertskommune i prinsippet
kan treffe avgjørelser som får virkning for innbyggere i en annen kommune (samarbeidskommune).
Det må vurderes om det er vertskommunen som skal kunne bringe slike avgjørelser inn for
domstolen eller om kompetansen skal ligge til den samarbeidskommunen som innbyggeren bor i.
Etter kommuneloven § 28-1 b nr. 5 kan en samarbeidskommune gi vertskommunen instruks om
utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte
innbyggere. Det er mulig at denne bestemmelsen ville hjemlet en rett for samarbeidskommunen til å
instruere vertskommunen om å reise sak (under forutsetning av at det innføres kommunal
søksmålskompetanse).
Departementet mener imidlertid at samarbeidskommunen bør være det organet som har
kompetanse til å reise sak. I de tilfellene hvor den statlige beslutningen kun berører en
samarbeidskommune, er det mest nærliggende at samarbeidskommunen selv eventuelt reiser sak
for domstolen. Alternativet vil være at samarbeidskommunen instruerer vertskommunen om å reise
sak, men det synes som en unødvendig og uhensiktsmessig måte å løse dette på. Underveis i
tvisteløsningsprosessen vil det kunne oppstå en rekke spørsmål og problemstillinger som det er
enklest at samarbeidskommunen direkte håndterer. Der den statlige beslutningen kun berører
vertskommunen, vil det naturligvis være vertskommunen som må ha kompetansen til å reise sak.
Det kan vurderes om andre interkommunale samarbeid eller selskaper, som er helt delvis
kommunalt eid, bør kunne reise sak. På den ene side kan det hevdes at måten kommunen har
organisert seg på ikke bør være styrende for adgangen til å reise sak, men at det er sakstypen, jf. pkt.
3.6, som bør være avgjørende.
Dersom selskapet for eksempel har fått delegert myndighet av kommunen(e) til å fatte enkeltvedtak
som blir overprøvd av statlig klageinstans, kan det argumenteres for at også selskapet bør få rett til å
reise sak. Departementet har ikke foretatt en systematisk kartlegging av hvilke sakstyper, antall
vedtak osv. det kan være tale om, men det er et inntrykk at slik myndighetsdelegering er av
begrenset omfang.
På den annen side vil det kunne hevdes at det ikke er urimelig at måten kommuner velger å
organisere seg på, også får konsekvenser for adgangen til å reise sak. Prinsipielt kan det være viktig
at det kun er kommunen som har adgang til å reise sak, og at en slik kompetanse ikke bør ligge til et
selskap, selv om det skulle være kommunalt eid.
Når det gjelder kommunene ligger kompetansen til å reise søksmål og å anvende rettsmidler i
utgangspunktet til kommunestyret. Dette følger av kommuneloven § 6 at kommunestyret er
kommunens øverste organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av
lov eller delegeringsvedtak. Denne bestemmelsen bør legges til grunn også når det gjelder
kompetansen til å reise sak for domstolene. Det betyr at kommunestyret må delegere denne
36

Departementet har den 18. desember 2015 i Prop. 45 L (2015–2016) foreslått å oppheve kommuneloven
kap. 5 B.
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Vertskommunemodellen er regulert i kommuneloven kap. 5 A.
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myndigheten dersom det ikke selv vil beholde den. Etter kommuneloven § 9 nr. 3 er ordføreren
rettslig representant for kommunen, men bestemmelsen gir ikke i seg selv ordføreren kompetanse
til for eksempel å beslutte å reise søksmål på vegne av kommunen.

3.9 Forholdet til privat part som berøres av tvisten mellom stat og kommune
Når det åpnes for at kommuner skal kunne reise sak mot staten for å få et overordnet statlig organs
avgjørelse kjent ugyldig, kan dette få konsekvenser for private parter som eventuelt berøres av det
statlige organets avgjørelse. Dette vil særlig gjelde der hvor et statlig organ omgjør eller opphever et
kommunalt vedtak med den følge at en privat part får en tjeneste eller tillatelse som kommunen
mente at den private ikke hadde krav på. Det kan for eksempel dreie seg om en byggetillatelse etter
plan- og bygningsloven eller en tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vi viser ellers til pkt.
3.6, hvor det foreslås ikke å avgrense mot særskilte klageorganer eller sakstyper, med unntak for
saker etter barnevernloven.
Som nevnt under punkt 3.2.2, vil en dom på ugyldighet i en sak hvor bare staten er saksøkt, ikke ha
rettskraftvirkninger overfor en privat part som er begunstiget gjennom vedtaket. Rent faktisk vil
imidlertid en slik dom på ugyldighet kunne ha betydelige konsekvenser for den private part. Etter
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c kan et ugyldig enkeltvedtak omgjøres. Hvis en domstol
finner et forvaltningsvedtak ugyldig, vil forvaltningsorganet – i hvert fall som hovedregel – ha en plikt
til å vurdere om dommen tilsier at vedtaket skal omgjøres.38 En konsekvens av at en domstol kjenner
et statlig vedtak som er til gunst for en privat part ugyldig, vil derfor i mange tilfeller kunne være at
det statlige organet i etterkant omgjør vedtaket (til ugunst for parten).
Virkningene av en eventuell omgjøring vil kunne variere. For eksempel vil det i saker om løpende
ytelser i noen tilfeller kunne være aktuelt å kreve tilbakebetalt allerede utbetalte ytelser, mens
omgjøring i andre sammenhenger bare vil føre til endringer fremover i tid.
Departementet har vurdert hvilke hensyn som bør tas overfor den private parten som det
omtvistede vedtaket gjelder. Dette avhenger av hva slags vedtak eller hvilken type sak det er tale
om. I de fleste sakstyper bør hensynet være tilstrekkelig ivaretatt gjennom adgangen til å tre inn i
saken som part eller partshjelper (se nedenfor i pkt. 3.9.1). I enkelte saker etter velferdslovgivningen
bør parten nyte et sterkere vern (se nedenfor i pkt. 3.9.2).

3.9.1 Rett til å tre inn i saken som part eller partshjelper
Forvaltningens adgang til å omgjøre ugyldige vedtak er i prinsippet uavhengig av om ugyldighet blir
fastslått ved dom eller gjennom vedtaksorganets egen (fornyede) vurdering av saken. At ugyldighet
(korrekt) blir konstatert av en domstol eller en annen tvisteløsningsmekanisme, innebærer derfor
prinsipielt sett ikke noen endring av partens materielle rettsstilling. En part har altså ikke i dag
fullstendig sikkerhet for at den tjenesten eller tillatelsen som er blitt tildelt, ikke blir endret eller
opphevet som følge av at forvaltningen selv omgjør vedtaket.
En konstatering av ugyldighet vil uansett kunne få store konsekvenser for den private parten. Han
eller hun vil derfor kunne ha en legitim interesse i å kunne gjøre partsrettigheter gjeldende i saken.
Dette vil gi parten anledning til å sørge for at domstolen er kjent med de opplysninger og anførsler
han eller hun mener er av betydning for gyldighetsvurderingen. Særlig i saker hvor tvisten beror på
uenighet mellom staten og kommunen om faktiske forhold som berører den private parten39, vil det
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Se for eksempel Rt. 2015 s. 641
Staten og kommunen er for eksempel uenige i om de opplysninger parten selv har oppgitt til forvaltningen
er sanne.
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framstå som problematisk om den private parten ikke skal ha adgang til å utøve partsrettigheter i
saken for domstolen.
Hensynet til den private parten vil som regel kunne ivaretas gjennom rett til å tre inn i saken som
part og partshjelper, jf. tvisteloven § 15-3 og § 15-7. Departementet mener at dette vil tilfredsstille
kravet om tilgang til domstolsbehandling som følger av EMK art. 6.
Den private parten vil selv måtte vurdere om hun eller han finner det hensiktsmessig å tre inn i
saken. Parten risikerer å pådra seg ansvar for omkostninger forbundet med saken. Dette skiller seg
likevel ikke ut sammenlignet med andre tilfeller hvor en privat part gjør retten til å tre inn i en sak
gjeldende.
Retten til å tre inn som part er en prosessuell rettighet. Parten vil fortsatt risikere at domstolen
kjenner vedtaket ugyldig og at klageinstansen av den grunn omgjør vedtaket og trekker tjenesten
eller tillatelsen tilbake. At det allerede i dag eksisterer en rett for forvaltningen til å omgjøre vedtak,
gjør det mindre problematisk at man åpner for å omgjøre vedtak som blir kjent ugyldige på bakgrunn
av at kommunen har tatt ut søksmål med påstand om ugyldighet.

3.9.2 Forbud mot å omgjøre enkelte vedtak selv om domstolene kjenner vedtaket
ugyldig
Fra utgangspunktet om at ugyldige vedtak kan omgjøres av klageinstansen, mener departementet at
det bør gjøres visse unntak. Det er enkelte grunnleggende velferdstjenester som kommunen gir
innbyggerne sine som ikke bør bli påvirket av en eventuell rettssak mellom staten og kommunene.
Når man først har fått innvilget en grunnleggende velferdstjeneste, vil det i de fleste tilfeller være
viktig med forutsigbarhet knyttet til denne. Man bør derfor unngå å skape ordninger som rokker ved
denne forutsigbarheten. Selv om det i dag ikke er forbudt å omgjøre slike vedtak til ugunst for
parten etter fvl § 35, mener departementet at det vil kunne være uheldig hvis slike vedtak blir
omgjort på bakgrunn av en dom hvor kommunen var saksøker. For departementet er det viktig at
private som mottar grunnleggende velferdstjenester ikke skal påvirkes negativt av at kommunene
får søksmålskompetanse. Overordnet bygger forslaget om søksmålskompetanse på et ønske om å
styrke det kommunale selvstyret, ikke på et ønske om at kommunen skal kunne bruke domstolene
som et verktøy for å omgjøre vedtak som gir private en grunnleggende velferdstjeneste.
Det vil likevel kunne være behov for å reise sak også på bakgrunn av vedtak om slike tjenester. Det
kan tenkes at en kommune er uenig i Fylkesmannens lovforståelse og ønsker en rettslig prøving av
den – uten at kommunen har behov for eller ønsker at vedtaket blir omgjort. Både muligheten til å
få egen lovforståelse vurdert og hensynet til fremtidig rettsavklaring vil kunne være viktig for
kommunen. Disse forholdene vil kunne være en viktigere motivasjon for å reise sak enn det å
etablere et grunnlag til å få vedtaket omgjort og derigjennom trekke tilbake tjenesten.
Departementet mener derfor at det bør innføres et forbud mot å omgjøre til ugunst for den private
parten vedtak som er hjemlet i nærmere bestemte lovbestemmelser og knytter seg til tildeling av
enkelte grunnleggende velferdstjenester. Omgjøringsforbudet vil knytte seg til vedtak som
domstolene kjenner ugyldig. Det betyr at forvaltningen ikke kan benytte dommen som grunnlag for å
omgjøre vedtaket. Dette må gjelde både det faktum som legges til grunn og dommens avgjørende
premisser.
For at dette omgjøringsforbudet skal bli effektivt, må det gjelde uavhengig av om kommunen kun
reiser sak mot staten eller om den i tillegg reiser sak mot den private parten som er tilgodesett
gjennom vedtaket. Se nærmere pkt. 3.2.2 om rettslig prøving av klageinstansens vedtak, der dette
tilgodeser en privat part.
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Forslaget vil ikke endre forvaltningens omgjøringsadgang i medhold av forvaltningsloven § 35. Det
betyr at for saker som ikke har vært gjenstand for domstolsbehandling som følge av kommunalt
søksmål, vil forvaltningens omgjøringsadgang etter § 35 være den samme som i dag.
Hvilke grunnleggende velferdstjenester som skal være omfattet av dette omgjøringsforbudet, må
naturligvis bero på en viss skjønnsmessig vurdering. Departementet foreslår at vedtak etter disse
reglene skal omfattes av omgjøringsforbudet:
Alle vedtak etter opplæringsloven.
Kunnskapsdepartementet har for øvrig et lovforslag på høring som innebærer at reglene om
spesialpedagogisk hjelp skal overføres fra opplæringsloven til barnehageloven. Det samme gjelder
skyss og tegnspråkopplæring. Departementet vil legge opp til at vedtak om disse tjenestene fortsatt
vil være omfattet av omgjøringsforbudet selv om de hjemles i barnehageloven i tråd med
høringsforslaget.
Alle vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven.
Alle vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 18 (stønad til livsopphold), 27 (midlertidig botilbud) og 35
(kvalifiseringsstønad).

3.10 Erstatning
Departementet antar at dersom kommunen gis adgang til å reise sak med påstand om at et statlig
vedtak er ugyldig, vil det også i utgangspunktet bli adgang til å kreve eventuell erstatning. Dette er
gjeldende rett når det gjelder saker hvor privatpersoner reiser sak mot staten eller en kommune
med påstand om at et vedtak er ugyldig. Det kan tenkes at privatpersoner på generelt grunnlag har
et større behov for erstatningsrettslig vern enn kommuner, men departementet går likevel ut fra at
det prinsipielt er mest riktig å la også kommuner få adgang til å kreve erstatning.
Det bør likevel gjøres unntak fra dette utgangspunktet når det gjelder saker som er omfattet av
omgjøringsforbudet (jf. pkt. 3.9.2). Departementet mener det vil gi manglende sammenheng i
regelverket hvis også disse sakene kunne være gjenstand for erstatningskrav fra kommunene.
Departementet nevner også at spørsmålet om erstatning ikke er den viktigste delen av begrunnelsen
for å gi kommunene søksmålskompetanse. Vi ber derfor særskilt om høringsinstansens synspunkter
på dette.

4. Tvisteløsning i innsigelsessaker
4.1 Innledning
Reglene om innsigelser til kommunale arealplaner fremgår av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 5-4 til
5-6.
Innsigelser etter plan- og bygningsloven kan fremmes til kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan. I planene skal ulike interesser avveies og samordnes, interesser som ofte kan være
motstridende. Kommunen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser. I
planarbeidet skal kommunen derfor samarbeide med andre myndigheter, som om nødvendig kan
fremme innsigelse til planforslag. Det er kommunen som har primæransvaret for at nasjonale og
viktige regionale interesser og andre interesser av vesentlig betydning blir ivaretatt i den kommunale
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arealplanleggingen. Innsigelse er et virkemiddel for å sikre at disse interessene blir tatt tilstrekkelig
hensyn til.
Innsigelse kan for eksempel fremmes av vegmyndighetene fordi en vegtunnel kommunen vil vedta
blir for dyr. Eller det kan gjelde en utbygging der fylkesmannen har innsigelse på grunn av
jordvernhensyn eller hensynet til verdifull natur. Innsigelse fra fylkeskommunen kan for eksempel
være aktuelt for å sikre et automatisk fredet kulturminne.
De fleste innsigelsessaker løses tidlig i planprosessen. Av de ca. 2000-2500 planer som vedtas hvert
år, behandles bare 20-30 saker i departementet. De siste årene har antall saker til departementet
gått ned. Oversikt pr. 23. oktober 2015 viser at departementet har behandlet 44 innsigelsessaker
siden regjeringsskiftet, og at kommunen fikk medhold i 25 saker, delvis medhold i 14 saker, og ikke
medhold i 5 saker.
Det er økt fokus på innsigelser og effektivisering gjennom en rekke tiltak. Departementet har
arbeidet gjennom et spesielt innsigelsesprosjekt, med sikte på forbedringer i planprosessen, og for å
begrense antallet innsigelser. Det ble i februar i 2014 sendt brev fra kommunal- og
moderniseringsministeren om at det skal legges mer vekt på lokaldemokratiet. Samtidig ble det
sendt ut en oppdatert versjon av rundskriv med retningslinjer for innsigelse. I 12 fylker pågår det et
forsøk med å styrke fylkesmannens samordningsrolle i planleggingen, der fylkesmannen kan
avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.
Forslagene i dette høringsnotatet påvirker ikke adgangen til å fremme innsigelse. De påvirker heller
ikke hvilke organer som har rett til å fremme innsigelse.

4.2 Gjeldende rett
En rekke organer har rett til å fremme innsigelse etter pbl. § 5-4. Hvis kommunen ikke tar hensyn til
innsigelsen, skal det etter § 5-6 ordinært foretas mekling mellom partene. Dersom det ikke oppnås
enighet, sendes saken til departementet for endelig avgjørelse. En innsigelse innebærer dermed at
myndigheten til å treffe vedtaket i plansaken flyttes fra kommunen til departementet.
Kommunene har ikke søksmålskompetanse i innsigelsessaker. Vi viser her til pkt. 3.2. Dette gjelder
både for innsigelsen som er fremmet av innsigelsesorganet og departementets vedtak i
innsigelsessaker.

4.3 Innsigelser bør kunne prøves av en tvisteløsningsmekanisme
Departementet ønsker å gi kommunene søksmålskompetanse overfor staten, se pkt. 3. Innsigelser
flytter myndigheten fra kommunalt til statlig nivå og avgjør ikke plansaken. Dette er derfor en
særskilt form for avgjørelse, som ligner på andre prosessledende avgjørelser. Likevel ønsker
departementet å gi kommunene adgang til å få en uavhengig prøving også av innsigelser. De
hensynene som ligger til grunn for forslaget om alminnelig søksmålskompetanse, er i det vesentlige
gjeldende også for innsigelser. Kommunene har en berettiget interesse i å få innsigelser prøvd
rettslig. Det vil kunne avklare rettslige uklarheter knyttet til innsigelser, og virke skjerpende for både
stat og kommuner at kommunene gis denne adgangen.
Forslaget omfatter innsigelser etter plan- og bygningsloven, men ikke innsigelser etter annen
lovgivning. Det er særlig innsigelser etter plan- og bygningsloven hvor det synes å være behov for en
tvisteløsningsmekanisme.
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Departementet mener at innsigelser fremmet av kommuner (jf. pbl. § 5-4 annet ledd) og Sametinget
(§ 5-4 tredje ledd) også skal kunne bli prøvd rettslig. Også i disse tilfellene vil en kommune kunne ha
en berettiget interesse i å bringe innsigelsen inn for rettslig prøving.
Også avgjørelsen som departementet treffer av om en innsigelse skal tas til følge eller ikke, bør
kunne være gjenstand for rettslig prøving etter søksmål fra kommunen. Dette i likhet med en rekke
andre typer avgjørelser som staten treffer, og som det nå foreslås at kan bringes inn for domstolene
av kommunen, jf. pkt. 3.
Et annet spørsmål er om også en nabokommune som blir berørt av innsigelsen skal kunne få adgang
til å prøve den rettslig. Departementet mener i utgangspunktet adgangen til å reise sak bør
begrenses til den kommunen som fremmer planen det fremmes innsigelse mot. Det er den
kommunen som er direkte berørt. Hvis ikke den direkte berørte kommunen finner å kunne reise sak,
kan det hevdes at da bør heller ikke nabokommunen ha adgang til det. Departementet fremmer
derfor ikke i dette høringsnotatet forslag om at nabokommuner skal få adgang til å reise sak. Vi ber
imidlertid særskilt om høringsinstansenes syn på dette.
Departementet har også vurdert om det bør reguleres når i innsigelsesprosessen en innsigelse skal
kunne tas til retten, men mener en slik regulering ikke er hensiktsmessig. Kommunen får selv
vurdere om de for eksempel avventer mekling før den eventuelt reiser sak.
I det følgende drøftes innsigelsen som innsigelsesorganet har fremmet, og ikke departementets
endelige vedtak.

4.4 Hvilke deler av en innsigelse skal kunne prøves
Departementet vil i dette høringsnotatet legge frem to alternativer. Det ene alternativet er at det
innføres en begrenset prøving av innsigelser. Det andre alternativet er at alle deler av en innsigelse
skal kunne prøves.

4.4.1 Alternativ A: begrenset prøving
Departementet har vurdert hvilke deler av en innsigelse som er egnet til å kunne prøves rettslig. I
det følgende vil vi gjengi de relevante lovbestemmelsene før vi peker på de delene som etter dette
alternativet skal kunne prøves rettslig.
Plan- og bygningsloven § 5-4 (Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag)
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning,
eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.
Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av
vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller
kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.
Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning
for samisk kultur eller næringsutøvelse.
Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje,
statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.
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Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for
høringen av planforslaget. Innsigelse skal begrunnes.
Bestemmelsen regulerer hvem som kan fremme innsigelse og vilkårene for dette. Departementet
mener disse vilkårene i § 5-4 skal kunne prøves rettslig:


Om organet som fremmer innsigelse er "berørt" statlig eller regionalt organ etter første
ledd.
 Om innsigelsen gjelder kommuneplanens arealdel og reguleringsplan etter første ledd.
 Om innsigelser er begrunnet i tråd med siste ledd.
 Om innsigelsen har kommet for sent i forhold til høringsfristen, jf. siste ledd.
Departementet antar at disse vilkårene ikke så ofte vil by på rettslige tvister. Departementet mener
likevel at det kan oppstå tilfeller hvor en kommune har en berettiget interesse i å få en uavhengig
rettslig vurdering av om vilkårene er oppfylt. De er dessuten egnet til å kunne prøves rettslig.
Plan- og bygningsloven § 5-5 (Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse)
Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det
tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående
år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne ha vært
fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet
av de ti foregående år. Dersom kommunen og innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å
fremme innsigelse etter denne bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet
når innsigelsessaken er sendt til departementet.
I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når
departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet
finner at innsigelsesadgangen er i behold, behandles saken videre på vanlig måte.
Retten til å fremme innsigelse bortfaller dersom kravet til deltakelse i planprosessen etter §
3-2 tredje ledd ikke er oppfylt, forutsatt at planmyndigheten har oppfylt sin varslingsplikt og
kravene til varsling for vedkommende plantype.
Bestemmelsen angir begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse. Departementet mener disse
elementene i § 5-5 bør kunne prøves rettslig:


Om innsigelsen gjelder forhold som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, jf. første
ledd første setning
 Om innsigelsen gjelder forhold som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot tidligere, jf.
første ledd annen setning
 Om retten til å fremme innsigelse har bortfalt på grunn av manglende deltakelse etter tredje
ledd
Disse elementene skal etter dette alternativet ikke kunne prøves:



Om innsigelsen er begrunnet med "nasjonal eller vesentlig regional betydning", jf. § 5-4
første ledd
Om innsigelsen er begrunnet i andre grunner som er av vesentlig betydning for
vedkommende organs saksområde, jf. § 5-4 første ledd
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Om innsigelsen fyller vilkårene i fjerde ledd, dvs. om planforslaget er i strid med
bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional
planbestemmelse, eller overordnet plan.

Bakgrunnen for at disse elementene etter dette alternativet er unndratt fra rettslig prøving, er at
disse i mindre grad synes å være egnet for dette. Vurderingene er mer faglige og politiske etter disse
bestemmelsene enn etter de bestemmelsene som foreslås omfattet av prøvingsadgangen.
Det reiser noen lovtekniske spørsmål hvordan dette alternativet best kan formuleres. En mulighet
her vil være konkret å nevne hvilke elementer som skal kunne prøves i lov eller i forskrift med
hjemmel i lov.

4.4.2 Alternativ B: full prøving
I dette alternativet vil i prinsippet alle sider av en innsigelse kunne prøves, også de som i pkt. 4.4.1 er
omtalt som mer faglige og politiske.
Tvisteløsningsmekanismen vil etter dette alternativet kunne vurdere om de formelle og materielle
vilkårene for at det aktuelle organet fremmer den aktuelle innsigelser er til stede. Den vil for
eksempel kunne prøve om innsigelsesbegrunnelsen oppfyller kravet til nasjonale interesser, men bør
være tilbakeholden med å prøve den skjønnsmessige avveiningen av ulike planfaglige og politiske
hensyn. Dette vil være i tråd med den alminnelige begrensningen og tilbakeholdenheten som
domstolene viser når det gjelder å prøve forvaltningens faglige vurderinger. Dette gjør det mindre
betenkelig å åpne for at alle deler av en innsigelse skal kunne prøves. Den skjønnsmessige
avveiningen vil fortsatt ligge hos forvaltningen, og hos departementet i siste instans, jf. § 5-6.
I saker som gjelder innsigelser fra Sametinget bør domstolene utvise særlig tilbakeholdenhet med å
overprøve Sametingets vurdering av hvilke spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur
og næringsutøvelse. Som samenes folkevalgte organ har Sametinget best forutsetninger for å
vurdere dette.
Et vesentlig argument for dette alternativet, er at tvisteløsningsmekanismens kompetanse bør være
den samme som en domstols eventuelle behandling av departementets endelige vedtak i en
innsigelsessak (se pkt. 4.3). Det vil kunne fremstå som inkonsekvent hvis en domstol under
behandlingen av en departementsavgjørelse finner å kunne prøve departementets forståelse av
"nasjonale interesser", men ikke skal kunne prøve et innsigelsesorgans forståelse av det samme
uttrykket.
Vi viser til pkt. 3.5 (Hvilke sakstyper kan gi opphav til rettslige tvister) hvor flere typer avgjørelser er
omtalt. Det legges ikke der opp til å begrense prøvingen av de enkelte sakstypene. Det taler for at
det heller ikke foretas en begrensning i hvilke deler av en innsigelse som skal kunne prøves.

4.5 Lovfesting av en skjerpet begrunnelsesplikt
Departementet vil foreslå en endring i plan- og bygningsloven § 5-4 femte ledd for å stille krav til at
innsigelsen er forankret i dokumenter med overordnede føringer. Dette følger i dag av rundskriv H2/14 om retningslinjer for innsigelser, hvor det blant annet står:
"En innsigelse skal være forankret i og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale
mål, rammer og retningslinjer. Dersom det ikke kan dokumenteres at det foreligger slike
føringer, vil det ikke være grunnlag for innsigelse. Det kan for eksempel være gitt viktige
føringer i lover, stortingsmeldinger, statlige planbestemmelser, statlige planretningslinjer,
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regionale planer og rundskriv. Innsigelsesmyndigheten må vise tydelig til hvilken nasjonal
eller regional interesse innsigelsen er begrunnet i.
--Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig som begrunnelse for en innsigelse bare å vise til
generelle nasjonale eller regionale føringer som er nedfelt i dokumenter som nevnt foran. I
tillegg må det gjøres en konkret vurdering av den aktuelle planen, og det må framgå og
utdypes i begrunnelsen hvilke konkrete forhold i denne saken som gjør det nødvendig å
fremme innsigelse. Dersom kommunen mener det er grunnlag for å be om utdypende
informasjon og begrunnelse for innsigelsen, kan kommunen be om det og
innsigelsesmyndigheten bør så langt som mulig bidra til å opplyse saken bedre."
Hvis en innsigelse forankres og begrunnes i tråd med det som overfor er angitt, vil en
tvisteløsningsmekanisme kunne vurdere innsigelsens generelle forankring og eventuelt anse den
aktuelle innsigelsen for ugyldig grunnet manglende forankring. Dette er ikke det samme som å
vurdere innsigelsens materielle innhold og kravet til konkret begrunnelse i den enkelte saken.
I tillegg mener departementet at en utdyping av begrunnelsesplikten i loven har verdi i seg selv. Det
vil kunne bidra til økt bevissthet om bruken av innsigelser og i større grad sikre at innsigelsene som
fremmes har god faglig og rettslig forankring.
Andre kommuner kan fremme innsigelse til planer som er av vesentlig betydning for kommunens
innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen
virksomhet eller næringsutøvelse, jf § 5-4 annet ledd. Vilkårene for å fremme innsigelse er altså
annerledes utformet i annet ledd enn de som gjelder for statlig og regionalt organ etter første ledd.
Departementet antar en forankringsplikt for kommunene i vedtatte dokumenter og lignende ikke vil
være særlig treffende, og foreslår ikke det. Departementet ber imidlertid særskilt om
høringsinstansenes syn på denne problemstillingen.
Sametinget kan fremme innsigelser til planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk
kultur eller næringsutøvelse, jf. § 5-4 tredje ledd. Hva som er av vesentlig betydning for samisk kultur
og næringsutøvelse, må i stor grad være Sametingets egen skjønnsmessige vurdering, jf. Ot.prp. nr.
32 (2007-2008) pkt. 6.5. Det bør derfor ikke kreves at Sametingets innsigelser skal være forankret i
dokumenter om nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer.

4.6 Domstolene som tvisteløsningsmekanisme
Vi har benyttet uttrykket tvisteløsningsmekanisme om det organet som kan ta stilling til tvisten
mellom kommunen og innsigelsesorganet. I dette punktet skal vi vurdere om domstolene bør få
rollen som tvisteløsningsmekanisme.
Det er lagt opp til at domstolen skal bli tvisteløsningsmekanisme i andre typer rettslige tvister
mellom stat og kommune, se pkt. 3. Mange av de samme hensynene vil gjøre seg gjeldende også for
innsigelsers vedkommende. Domstolen er en allerede etablert, faglig kompetent og uavhengig
tvisteløsningsmekanisme. Den har erfaring fra dette rettsområdet, siden søksmål fra private i
plansaker behandles av de alminnelige domstolene. Denne løsningen vil kunne tre i kraft raskt, siden
det ikke vil være behov for å etablere et nytt organ med egne regler osv. Det vil også være et mål å
unngå at grunnløse saker bringes inn for tvisteløsning. Domstolene er ikke en garantist mot dette,
men departementet antar at særlig prosesskostnadene og prosessrisikoen bidrar til å skape en
terskel mot grunnløse søksmål.
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På den annen side vil det i enkelte innsigelsessaker kunne være behov for raske avklaringer. Men
slike saker vil måtte berammes på vanlig måte ved domstolene. Det synes ikke aktuelt å gi særskilte
regler for at disse sakene skal få en kortere saksbehandlingstid.

4.7 Avtalebasert nemnd som tvisteløsningsmekanisme
Alternativt kan det opprettes en nemnd som tvisteløsningsmekanisme i innsigelsessaker. Nemnda
kan forankres i en avtale mellom staten og kommunesektoren.
Vi finner lignende ordninger i Nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgssektoren. Denne
nemnda bygger på en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Nemnda skal være en
meklingsinstans og gi rådgivende uttalelser på nærmere angitte områder.
Også Barnevernets tvisteløsningsnemnd bygger på en avtale mellom Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet og KS. Virkeområdet er avgrenset til å gjelde uenighet mellom stat og
kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak.
En nemnd som skal fungere som tvisteløser i innsigelsessaker vil kunne innrettes på mange ulike
måter. Sentrale problemstillinger er om den skal være rådgivende eller ha myndighet til å treffe
bindende avgjørelser, sammensetning av nemnda, nemndas uavhengighet, hvilke
saksbehandlingsregler som skal gjelde osv.
Siden en eventuell nemnd skal være avtalebasert, vil den nærmere utformingen måtte basere seg på
forhandlinger med avtaleparten. Departementet ser i så tilfelle på KS som den naturlige avtaleparten
i denne sammenhengen.
Departementet er uansett opptatt av at en eventuell avtalebasert nemnd blir relevant som
tvisteløsningsmekanisme. Da kan det neppe være frivillig om partene følger nemndas avgjørelser
eller ikke.
Det er viktig at nemnda har legitimitet hos begge parter. Om den skal ha partsrepresentanter eller
ikke må eventuelt vurderes nærmere, men lederen av nemnda bør ikke ha særskilte bindinger til
noen av partene. Departementet mener det ville passe å utnevne en dommer som leder av en
eventuell nemnd.
Nemndas saksbehandlingsregler må selvsagt ivareta krav til kontradiksjon, forsvarlig saksbehandling
osv. Et sentralt spørsmål vil være om nemndas behandling skal være skriftlig eller muntlig. Behovene
kan variere fra sak til sak, men trolig vil det være tilstrekkelig med skriftlig behandling i de fleste
sakene. Imidlertid bør det være en åpning for at nemnda har en muntlig behandling av enkelte
saker, særlig hvis faktum er omtvistet.
Departementet antar en fordel med nemnd, er muligheten til å skreddersy en type
tvisteløsningsorgan for en type av tvister. Dette vil høyst sannsynlig kunne gjøre at de enkelte
sakene samlet sett innebærer mindre kostnader sammenlignet med saker som føres for domstolene.
Nemndsalternativet vil trolig innebære kortere saksbehandlingstid.
På den annen side vil nemnda måtte organiseres fra grunnen av. Dette vil kreve ressurser, som man
ikke trenger å benytte hvis man benytter det allerede etablerte alternativet domstolene. Det vil
derfor også ta noe mer tid å få denne tvisteløsningsmekanismen på plass. Det bør også i
utgangspunktet kreves gode grunner for å opprette nye organer hvis det allerede er alternativer som
kan benyttes.
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Departementet ber høringsinstansen om tilbakemelding på hvilket av alternativene som synes best
(domstolene eller avtalebasert nemnd).

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
En begrensning av statsforvaltningens overprøvingskompetanse i kombinasjon med en særskilt
begrunnelsesplikt vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.
Forslagene vil føre til en noe annen tilnærming hos statlig klageinstans i behandlingen av de aktuelle
sakene. Det er imidlertid vanskelig å se at klagesaksbehandlingen vil bli vesentlig mer
ressurskrevende, selv med en særskilt begrunnelsesplikt.
Konsekvenser for domstolene
Søksmålsadgang for kommunene vil antakelig medføre begrensede kostnader for staten knyttet til
sakstilfanget for domstolene. Departementet antar at en søksmålsadgang for kommunene i
utgangspunktet ikke vil medføre økte organisatoriske kostnader mv. Det er imidlertid rimelig å legge
til grunn at sakstilfanget ved domstolene vil øke noe som følge av innføringen av en slik
søksmålsadgang. Det tilsier økte kostnader forbundet med avviklingen av enkeltsaker, siden det
formodentlig vil bli flere saker å behandle. Selv om det skal betales rettsgebyr for søksmål etter
rettsgebyrloven, legger departementet til grunn at det ikke er tilstrekkelig til å gjøre domstolenes
virksomhet selvfinansierende. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor mange saker eller hvor store
kostnader det kan bli snakk om. Erfaringen i de nordiske landene er at kommunene reiser svært få
saker mot staten for domstolene/forvaltningsdomstolene. Departementet legger derfor til grunn at
de enkeltsakene som reises vil kunne håndteres innenfor gjeldende rammer.
Konsekvenser for kommunene
Når det gjelder kommuner som eventuelt reiser sak, vil de selv måtte dekke kostnadene ved dette
over deres frie inntekter. Forslaget vil ikke medføre behov for økte overføringer til kommunene.
Konsekvenser for statlige etater
De økonomiske og administrative konsekvensene for statlige etater mv. av utvidet
søksmålskompetanse for kommunene vil bli håndtert innenfor gjeldende rammer. Det er liten grunn
til å anta at forslagene på generelt grunnlag vil medføre en vesentlig økt ressursbruk for statlige
etater.

6. Lovforslag
I forvaltningsloven gjøres følgende endringer
§ 34 annet ledd skal lyde:
Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta
hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan
også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av
en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Vurderingen etter tredje punktum skal fremgå
av vedtaket.
I tvisteloven gjøres følgende endringer
Ny § 1-4A skal lyde:
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(1) En kommune kan reise søksmål om gyldigheten av et statlig organs avgjørelse dersom
denne går ut på

(2)
(3)
(4)
(5)

a) oppheving eller omgjøring av kommunens vedtak etter klage, jf. forvaltningsloven §
34
b) oppheving eller omgjøring av kommunens vedtak uten klage, jf. forvaltningsloven §
35 annet ledd
c) oppheving av kommunens vedtak etter lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59
d) pålegger kommunen å betale sakskostnader til en part etter omgjøring av vedtak i
eller utenfor klagesak, jf. forvaltningsloven § 36
e) pålegger kommunen plikter etter tilsyn, jf. kommuneloven § 60 d
f) fordeling av rettigheter eller plikter mellom kommuner
Første ledd gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre
En kommune kan reise søksmål om gyldigheten av innsigelse etter plan- og
bygningsloven § 5-4 og avgjørelse etter § 5-6 om innsigelsen skal tas til følge
Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende for samkommuner, jf. kommuneloven
kapittel 5 B, og samarbeidskommuner, jf. kommuneloven kapittel 5 A
Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke avgjørelser som er truffet i medhold av
barnevernloven

I plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer
§ 5-4 siste ledd skal lyde:
Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for
høringen av planforslaget. Innsigelse skal begrunnes og være forankret i vedtatte nasjonale eller
regionale mål, rammer og retningslinjer.
Alternativet med begrenset prøving av innsigelser
Ny § 5-7 skal lyde:
§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse
En kommune kan reise søksmål om gyldigheten av disse delene av en innsigelse:
a) Om organet som fremmer innsigelse er berørt statlig eller regionalt organ, jf. § 5-4 første
ledd
b) Om innsigelsen gjelder kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. § 5-4 første ledd
c) Om innsigelsen er begrunnet, jf. § 5-4 siste ledd
d) Om innsigelsen har kommet for sent i forhold til høringsfristen, jf. § 5-4 siste ledd
e) Om innsigelsen gjelder forhold som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, jf. § 5-5
første ledd
f) Om innsigelsen gjelder forhold som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot tidligere, jf. §
5-5 første ledd
g) Om retten til å fremme innsigelse har bortfalt på grunn av manglende deltakelse, jf. § 5-5
tredje ledd
I barnevernloven gjøres følgende endringer
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§ 6-6 første ledd skal lyde:
Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når vedtak er truffet av kommunen, skal
fylkesmannen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.
I opplæringsloven gjøres følgende endringer
Ny 15-1 tredje ledd skal lyde:
Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om skolebytte etter § 8-1 tredje ledd
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønn.
Ny § 15-7 skal lyde:
§ 15-7 Omgjøringsforbud etter rettskraftig dom
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak om tjenester etter denne lov på
grunnlag av at en rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
I pasient- og brukerrettighetsloven gjøres følgende endringer
Ny § 7-7 skal lyde:
§ 7-7 Omgjøringsforbud etter rettskraftig dom
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak om tjenester etter denne lov på
grunnlag av at en rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
I helse- og omsorgstjenesteloven gjøres følgende endringer
Ny § 12-6 skal lyde:
§ 12-6 Omgjøringsforbud etter rettskraftig dom
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak om tjenester etter denne lov på
grunnlag av at en rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjøres følgende endringer
§ 18 skal lyde:
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende
økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.
Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.
Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak etter denne paragraf på grunnlag av at en
rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
§ 27 skal lyde:
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak etter denne paragraf på grunnlag av at en
rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
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§ 35 skal lyde:
For den tiden en person deltar i kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til
kvalifiseringsstønad.
Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltaker under
25 år mottar 2/3 stønad.
Antall stønadsdager hvert år settes til 260, slik at stønaden per dag utgjør 1/260 av stønaden på
årsbasis.
Til den som forsørger barn, ytes et barnetillegg. Departementet gir forskrifter om barnetillegg,
herunder om tilleggets størrelse mv.
Det er ikke adgang til å omgjøre til ugunst et vedtak etter denne paragraf på grunnlag av at en
rettskraftig dom kjenner vedtaket ugyldig.
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Kommunalavdeling levekår

11.02.2016

Notat
Sak nr.
2016/955-1
Til:

UFL

Fra:

Rådmannen

Oversikt over søknader til ulike institusjonsplasser og
omsorgsbolig 2014-2015
Oversikten som er vedlagt viser en oversikt over hvor mange personer som har søkt ulike
institusjonstjenester og omsorgsbolig fra 1.1. – 31.12. i 2014 og 2015. I tillegg er det tatt med en oversikt
over antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter fra 2012 – 2015.
Videre rapporter for 2016 vil bli levert kvartalsvis.
Tabellen viser videre hvor mange som har fått innvilget plass samt hvor mange som har fått avslag.
Rubrikken «annet» er en samlebetegnelse på søknadenes ulike status. Dette kan være «behov opphørt»,
«mors» (død), og/eller ikke ferdigbehandlede søknader. Det siste gjelder søknader som er kommet inn
mot slutten av året.
Når det gjelder klager i 2014 fikk 2 som klaget på avslag om langtidsopphold medhold i klagen sin. 1 som
klaget på avslag om omsorgsbolig fikk ikke medhold.
I 2015 fikk 2 personer som klaget på avslag om langtidsopphold i institusjon medhold i klagen sin, 1
person fikk medhold etter klage på avslag om avlastning. 5 som klaget på avslag om omsorgsbolig, fikk
ikke medhold i klagene sine.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter.
I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det innført krav om betaling for
pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men som kommunene ikke kan ta i mot pga manglende
tilbud/korttidsplass.
I 2012 kostet det kommunene kr. 4000,- pr døgn. I 2015 var prisen kr. 4387,- pr.døgn.
Som tabellen viser, har betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter hatt en klar nedgang i løpet av de 4
årene ordningen har vært: Fra 394 døgn i 2012 til 200 døgn i 2015..
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ASKØY HJELPER
Til: Askøy kommune og styringsgruppen i AH
Tid: 10.02.2016
representert ved frivillige organisasjoner
Sted: Rådhuset, Kleppestø
Tilstede: Åge Rosnes (AK), Torgeir Sæter (AK),
Møteleder: Sidsel Lundebø (Askøy Røde Kors)
Sidsel Lundebø (RK), Jannicke Kristiansen Eichner Referent: Sidsel Lundebø
(NF), Ann Hedvig Øvsthus (KFU), Eli Lexander
(AR), Rudi Soltvedt (Lauvøy), Jannicke (fra Kirken)
Tema:
Evaluering av Askøy Hjelper aksjonen des.2015- jan.2016

1. Bakgrunn
ASKØY HJELPER aksjonen ble etablert som følge av at Askøy kommune ble forespurt av UDI om å
opprette akuttmottak på Askøy. To driftsoperatører fikk kortsiktige UDI kontrakter på i
utgangspunktet 2 måneder med mulighet for forlengelse, på hhv Lauvøy og Hanøytangen.
For et slikt akuttmottak skal driftsoperatør stå for innkvartering og mat, og kommunen skal ivareta
nødvendig helsetilbud. Alle andre behov nyankomne flyktninger måtte trenge, måtte dekkes av
frivillig innsats. Kommunen innkalte en rekke frivillige organisasjoner på Askøy til orienteringsmøte
29.11, for å avklare frivillig innsats. Av de organisasjoner som meldte sin innsats, ble det dannet en
styringsgruppe som i samarbeid koordinerte aksjonen.
På Lauvøy ble 95 asylsøkere innkvartert fra 23.12.15 til 21.01.16. Mottak på Hanøytangen ble ikke
iverksatt, grunnet plutselig nedgang i ankomster.

2. Dagens status – og videreføring
ASKØY HJELPER aksjonen er avsluttet for denne gang, men samarbeidet mellom de frivillige
organisasjoner under navnet «Askøy Hjelper» vil bestå som et nettverk for kommende beredskapsbehov av ulike karakterer.
Erfaringene med å etablere et akuttmottak på Askøy har vært ubetinget positive.

3. Publikums reaksjoner
Nyheten i november om at akuttmottak for asylsøkere skulle etableres på Askøy, ble på folkemøte i
nærmiljøet møtt med sterk motvilje og urealistiske fryktscenarier. Kanskje ikke er representativt syn
fra Askøys befolkning, men var det som ble gitt uttrykk for på møtet. Slik mange lokalsamfunn har
reagert, når frykten bare baserer seg på skremselsoverskrifter fra media, og faktakunnskapen er
mangelfull.
En publikumsreaksjon som definitivt ble snudd til det motsatte da flyktningene ankom til Lauvøy lille
julaften. Nærmiljøet stilte opp på sparket på julaften med god mat og omsorg, noe mange fortsatte
med under hele tiden flyktningene oppholdt seg på Lauvøy.

4. Aktivitetsprogram
Aktivitetsprogram ble etablert med ivrige frivillige som deltakere og varierende programtilbud på
Lauvøy. Som språkkafe, hobby og spillkvelder, fiske, matlaging, spaserturer etc. Flyktningene deltok
også i nærmiljøets egne aktiviteter som kirkebesøk, skolebesøk, juletrefest, hobbykvelder og
idrettsaktiviteter, koordinert av Norsk Folkehjelp. 122 frivillige meldte seg til aktivitetsdeltakelse,
der mange deltok på ulike aktiviteter, mens andre bidro med mat og hobbymateriell til hyggekvelder.
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5. Innsamlingsaksjon
En innsamlingsaksjon for å skaffe varme klær og sko etc fikk overveldende respons. Hundrevis av
Askøyværinger stilte opp med det de ville dele med flyktningene, som resulterte i nærmere et par
hundre sekker og noen titalls kasser med leker når alt var sortert. Den enorme sorteringsjobben ble
langt mer ressurskrevende enn antatt, så en stor takk til flere titalls frivillige som stilte på kort varsel i
en hektisk førjulstid. De fleste av dem rekruttert fra åpne oppfordringer til publikum. Utdeling av
klær startet allerede i julehelgen, og ulike behov ble nesten daglig skaffet til veie vha de frivillige fra
styringsgruppen under hele deres oppholdstid på Lauvøy. Stor takk til Kleppestø senter som stilte
innsamlingslokale disponibelt. Innsamlingsaksjonen ble koordinert av Askøy Rotary klubb.
Overskytende klær og leker som ble til overs når Lauvøybeboerne hadde fått sitt, ble i første omgang
gitt til flyktninger og andre innvandrere som nå er bosatt på Askøy. Vi hadde åpent 2 dager for dem
på innsamlingssenteret. Det vi fortsatt sto igjen med ble gitt til veldedige organisasjoner i Bergensområdet, koordinert av KFU.
Det ble også oppfordret til å gi pengegaver, slik at frivilligkoordinatorer kunne kjøpe andre
behovsartikler til flyktninger som i denne fasen sto fullstendig uten egne penger eller offentlig støtte.
Gaver fra kommunen, privatpersoner, kirkekonsert, og 2 minnefond ga til sammen 55.753.
Av disse ble 13.758 brukt til innkjøp av hygieneartikler, og klær etc som ikke lot seg skaffe brukt.
Resterende gavebeløp vil etter avtale med minnefondenes pårørende fortsatt bli brukt til
aktivitetstilbud for de flyktningene som var på Lauvøy, selv etter at de nå er flyttet til annet mottak i
Bergen. En kjerne av frivillige følger fortsatt dette opp, se kapittel 8.
Konto for aksjonen var Askøy Røde Kors-konto, der gaver ble merket «Askøy Hjelper». Askøy Røde
Kors koordinerer pengeinnsamling og regnskap, avstemt og kontrollert av styringsgruppen.

6. Informasjon
Kommunikasjonskanal for aksjonen har vært egen Facebook side ASKØY HJELPER, der samlet
informasjon ble gitt til publikum, og publikums dialog med aksjonen. Koordinert av Røde Kors.
For aktivitetsprogrammet har det vært egen Askøy Hjelper Frivillig-side, der konkrete avtaler ble gjort
med og mellom de frivillige som skulle bidra i aktivitetene , koordinert av Norsk Folkehjelp.
Styringsgruppen hadde også egen intern FB side, der planer og interne koordineringsbehov kunne
avstemmes. Disse kommunikasjonskanaler har fungert utmerket, og gitt dekkende informasjon til
aksjonen, både til publikum og til de aktive deltakerne.
Lokalavis og lokalradio har også bidratt flere ganger med intervjuer og artikler om aksjonen.

7. Samarbeid
Samarbeid mellom frivilligorganisasjonene, driftsoperatøren på Lauvøy og de kommunale etater har
vært upåklagelig. Orienteringsmøter har vært avholdt fortløpende, også med informasjonsutveksling
med politiet. I evalueringsmøte med kommunen 10.02.16 ble det besluttet å videreføre et vellykket
samarbeid, som et beredskapsnettverk for kommende lokalsamfunnsbehov på Askøy.
Vi vil takke Askøy Røde Kors, Norsk Folkehjelp Askøy, Askøy Rotary klubb, KFU, Ramsøy helselag,
Ramsøy Idrettslag, Kirken, og driftsoperatøren på Lauvøy som gjorde et vellykket samarbeid mulig!
Og ikke minst deres representanter som har gjort en enorm egeninnsats. Stor takk også til alle
frivillige som har deltatt underveis, til de som har gitt gaver, og alle som har skapt trivsel og omsorg
for flyktningene under deres opphold på Askøy.
Publikum har også erfart at flyktninger ikke utgjør en fare å ta imot, snarere en berikelse å bli kjent
med! Det viser erfaringene også fra alle andre lokalsamfunn som har hatt asylmottak i sine
nærmiljøer. Publikum har vist stor interesse og et raust hjertelag gjennom hele aksjonen. En erfaring
vi håper vil komme til nytte også i integreringsarbeidet kommunen vil trenge de kommende årene.
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8. Kort opphold – mot en fortsatt ukjent fremtid
Det var med stort vemod flyktningene måtte dra videre til enda et midlertidig mottak, for ny
omstilling og uendelighet av passiv ventetid. Både de og vi ville gjerne de skulle blitt lenger, og
kanskje kommer de tilbake når de er klar for bosetting?
Avslutningsvis vil vi takke flyktningene vi er blitt kjent med. De har delt sine historier med oss, invitert
oss på mange gode samtaler, og etablert vennskap som nok vil vare lenge! Vi tror vi klarte å skape en
viss trygghetspause for dem i den lange prosessen frem til en ny start i livene deres. Og det har
definitivt vært en berikelse for oss i aksjonen å være med på.
Vi ønsker flyktningene fra Lauvøy all lykke til videre, og håper de snart kan få den tryggheten de
søker. Mange av oss vil følge dem på veien videre.

…… historien har også en uoffisiell fortsettelse
Askøy Hjelper aksjonen er som nevnt avsluttet, men for en kjerne av frivillige fortsetter noen på
privat initiativ å følge opp de som nå er flyttet til Landås akuttmottak i Bergen. Koordinert med
samme metoder, men nå i uoffisiell form.
Det virket for brutalt å bryte alle bånd til mange man hadde kommet nær på så kort tid. Deres
traumatiske bakgrunn, og den frykt og usikkerhet de fortsatt lider under, har skapt nye relasjoner.
De frivillige som har vært tettest på dem vil fortsette å skape aktiviteter for dem, som i noen tilfelle
dekkes av midlene vi fikk gjennom aksjonen. For å gi dem små avbrekk i en monoton institusjonstilværelse, for å gi håp, og for å vise at vennskap varer lenger enn forpliktelsene. Som en start på
deres Integrering i praksis.
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Fra: Kari Skeide[kari.skeide@askoy.kommune.no]
Sendt: 15.02.2016 15:33:26
Til: postmottak
Tittel: VS: Referat fra evalueringsmøte ASKØY HJELPER 10.febr

Hei ‐ Kan dere stemple inn denne rapporten der den hører hjemme og sende meg saksnummeret – dere får sette Åge Rosnes som saksbehandler. Hvis den kan være ferdig til kl. 09.00 tirsdag
16.2. hadde det vært fint.
Med vennlig hilsen
Kari Skeide
Konsulent
Politisk sekretariat
Direkte telefon -56158025

Askøy kommune
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Fra: Åge Rosnes
Sendt: 15. februar 2016 15:28
Til: Kari Skeide
Kopi: Torgeir Sæter
Emne: VS: Referat fra evalueringsmøte ASKØY HJELPER 10.febr

Kari
Se vedlegg.
Ønsker å fremlegge rapporten til melding til UFO og UFL. Kan du fixe det?
Åge R
Fra: Sidsel Lundebø [mailto:sidsel.askoyrodekors@gmail.com]
Sendt: 15. februar 2016 15:13
Til: Sidsel Lundebø; Beste Mor; Hans Jacob Ohldieck; Torill Hauge; Rudi Soltvedt; Helge Jonasdal; Ann Hedvig Øvsthus; Linda Vikøyr Brynjulfsen (Linda.Brynjulfsen@uib.no); John Helge Myntevik;
post@nfaskoy.no; Eli Lexander; Nina Tvedt; Åge Rosnes; Torgeir Sæter; Therese Hope
Emne: Re: Referat fra evalueringsmøte ASKØY HJELPER 10.febr

Hei
Her er referatet og erfaringene fra Askøy Hjelper aksjonen som avtalt.
Omtrent samme status er også oppdatert på Facebook siden.
Intern-FB siden for styringsgruppen er også oppdatert, og medlemmer i denne er nå redusert til de som fortsatt har bekreftet sin deltakelse, og som en kontrollgruppe for bruk av de midlene vi
fortsatt disponerer til samme formål.
Takk for innsatsen! Sees kanskje ved en annen aksjon en gang?
Mvh
Sidsel Lundebø
Askøy Røde Kors
Flyktningguide koordinator
For Askøy Hjelper

3. februar 2016 kl. 14.42 skrev Sidsel Lundebø <sidsel.askoyrodekors@gmail.com>:
Hei
Som orientert på vår interne FB-gruppe, vil det bli avholdt et evalueringsmøte for ASKØY HJELPER.
Onsdag 10.02 kl. 18.00-20.00.
Sted Formannskapssalen på Rådhuset i Kleppestø.
De inviterte er de som har representert sine frivillige organisasjoner i aksjonen, driftsoperatøren på Lauvøy, og kommunens involverte parter i aksjonen. Vil ettersende mail til Kirkens representant
(Ingvild) når jeg har innhentet hennes emailadr.
Hensikten med evalueringen er å bruke de erfaringene vi har fått til å gjøre opp status overfor publikum hvordan Askøy taklet en slik utfordring.
I tillegg ta lærdom (referatført) til evt fremtidige prosjekt hvis nye uhåndterlige flyktningestrømmer skulle kreve nye akuttmottak på Askøy. Eller for så vidt andre samfunnsutfordringer der det
offentlige og frivillige er avhengig av en felles innsats. Lærdommen kan også brukes når kommunen skal integrere og bosette langt flere flyktninger de nærmeste årene, og hvilket frivilligbehov det kan
medføre eller tilbys.
Til slutt vil den økonomiske siden av innsamlingsaksjonen bli rapportert. Med avklaring av hvordan resterende pengegaver skal forvaltes.
Vennlig hilsen
Sidsel Lundebø
Askøy Røde Kors
Flyktningguide koordinator
+47 93222660
for ASKØY HJELPER
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Askøy kommune
v/ rådmann Eystein Venneslan
og ordfører Terje Mathiassen
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Stavanger, 16.02.2016

Vedrøren de eta b leri n g a v d e s e nt r a l i s e r t e a s y l m ot t a k
FOR DERES INFORMASJON
UDI vil utlyse et anbud om ordinære mottak på Doffin. Vi ønsker herved å informere dere
om våre planer og intensjoner om å etablere desentraliserte ordinære asylmottak og
tilby UDI opptil 100 - 200 plasser i deres kommune.
Vertskommunen er et mottaks viktigste samarbeidspartner og for mange asylsøkere den
viktigste tjenesteyteren. I henhold til våre intensjoner ønsker vi derfor å være tidlig ute
med informasjon og starte en konstruktiv og kontinuerlig dialog med dere.
Vi kartlegger nå potensielle bygg i deres kommune som egner seg som desentraliserte
ordinære asylmottak for mellom 10 og 20 personer i hvert bygg og eventuelt større bygg
for flere personer. Vi vil etablere et kontor i kommunen som vil administrere og drive
mottakene. Vi vil fortløpende oversende viktig og relevant informasjon.
Abri Vekst er en ny aktør innenfor mottakstjenester og kompetanse- og
integreringsutvikling for flyktninger og asylsøkere. Selskapet er en del av konsernet Base
Gruppen AS, som er lokalisert i Stavanger. Vår visjon er å legge til rette for en god, trygg
og forutsigbar hverdag for flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge. Abri Vekst
driver i dag et av norges største mottak - Forus Transittmottak i Stavanger. Mottaket
har 1.000 plasser. Vi ønsker videre å være en viktig og aktiv aktør innen mottakstjenester
i Norge.
Vedlagt finner dere en kort presentasjon om Abri Vekst, samt to dokumenter med viktig
informasjon til kommunen;
RS 2011-025: Tilskudd til kommuner som har statlige mottak eller omsorgssenter for enslige
mindreårige asylsøkere
RS 2011-025V1: Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter
for enslige mindreårige asylsøkere

Vi håper på et godt samarbeid i tiden fremover.

mvh
Alfred Ydstebø

Lars Petter Einarsson

Telefon:
E-post:
Web:

(+47) 900 57 135
lpeinarsson@gmail.com

Informasjonsansvarlig
Abri Vekst AS

Daglig leder
Abri Vekst AS

Abri Vekst AS
Knud Holms gate 1
4005 Stavanger
Norge

(+47) 908 32 828
ay@basegruppen.no
www.abrivekst.no
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Ab r i Veks t - motta kstjen est er o g ko m pet a n se- o g i nt e g r e r i n g s ut vi k l i n g
OPPSTART

Sammen med Stavanger kommune har vi på kort tid gjort
oss mange gode erfaringer på drift av mottak for asylsøkere
på Forus Transittmottak, der vi har tatt et skritt videre ved å
etablere grunnskoletilbud og helsetilbud internt på mottaket.
Abri Vekst har som målsetning å utvikle en kompetanse der
vi kan skape et variert og godt bo- og oppholdstilbud for de
ulike menneskene og folkegruppene som bor hos oss, og på
den måten ivareta deres individuelle behov, integrering og
utvikling på best mulig måte.

Abri Vekst AS ble etablert i Stavanger i 2015 av Base Gruppen
AS. Selskapet er en aktør innenfor mottakstjenester og
kompetanse- og integreringsutvikling for flyktninger og
asylsøkere. Abri er fransk og betyr ’ly’. Vår visjon er å legge til
rette for en god, trygg og forutsigbar hverdag for asylsøkere
som kommer til Norge. Per i dag driver vi Forus Transittmottak
i Stavanger. Fremover ønsker vi å være en aktiv aktør i forhold
til å etablere både ordinære mottak og mottak for enslige
mindreårige.

SAMARBEID

BAKGRUNN

Drift av asylmottak, uansett størrelse, krever gode samarbeid
med ulike organisasjoner og instanser. Vertskommunen
er et mottaks viktigste samarbeidspartner, og for de fleste
asylsøkere den viktigste tjenesteyteren. Vi ønsker å være en
proaktiv aktør som i samarbeid med andre evner å bidra og
håndtere vår del av flyktningsstrømmen til Norge. Vi skal
ta ansvar for de menneskene som trenger ’ly’ i vårt land.
Det er opp til UDI hvem som skal bli i Norge og hvem som
skal reise ut. I mellomtiden skal vi gjøre vår del for å ta
vare på asylsøkerne, enten de skal integreres som våre nye
landsmenn eller om de skal reise videre til andre steder.

I uke 45 (2015) fikk Stavanger og nabokommunene i oppdrag
fra UDI og fylkesmannen å kartlegge ledige bygg som egner
seg for akuttinnkvartering av opptil 1.000 asylsøkere. Valg
av egnet bygg ble Forusbeen 35 i Stavanger, som eies av
Norwegian Property. Base-konsernet tok ansvaret for å
etablere Forus Akuttinnkvartering og inngikk en leie- og
driftsavtale om akuttinnkvartering av opptil 1.000 personer.
Forus Akuttinnkvartering har vært en operativ innkvartering
av asylsøkere siden den 18. november 2015. Mottaket heter
nå Forus Transittmottak og er et av de største mottakene
for asylsøkere i Norge. Som et resultat av den store
flyktningsstrømmen til Norge og etableringen av Forus
Transittmottak, ble Abri Vekst AS etablert med formål å
være en profesjonell driftsoperatør for videre satsing innen
mottakstjenester.

REFERANSE
Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger
kommune.

Forus Transittmottak på Forus i Stavanger
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Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter - UDIREGELVERK

15.02.2016, 09.53

UDI rundskriv
Snarvei til vedlegg
Dokument-ID : RS 2011-025
Saksnummer : 10/4235-74
Sist endret :
25.02.2015
Dokumentdato : 09.05.2011
Mottakere :
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak
Kommunene
Region- og mottaksavdelingen

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
1. Innledning
2. Målsetting
3. Vertskommunens ansvar
4. Tilskudd til vertskommuner for asylmottak
5. Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre
6. Helsetjenester
6.1 Personer under 18 år
7. Barnevernstjenester
7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse
7.1.1 Hvem kan søke
7.1.2 Hva kan det søkes om
7.1.3 Søknadens utforming
7.1.4 Tilskuddsbeløp
7.1.5 Søknadsfrist
7.1.6 Behandlingsinstans
8. Tolketjenester
9. Skoletilbud
10. Barnehagetilbud og foreldrebetaling
10.1 Utbetaling og rapportering
11. Administrasjon
12. Klageadgang

1. Innledning
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-025/?print=1
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Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et statlig innkvarteringstilbud, jf. lov om
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 95. Utlendinger som har fått
endelig avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise, jf.
utlendingsloven § 95 første ledd, 2. punktum.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å gi enslige mindreårige asylsøkere
under 15 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for mindreårige.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for alle andre grupper som innkvarteres i statlige mottak for
asylsøkere.

2. Målsetting
Dette rundskrivet fastsetter kriteriene for virkeområde og beregning av vertskommunetilskuddet,
herunder tilskudd til barnehagetilbud til barn av asylsøkere, og skal sikre et enhetlig og forutsigbart
tjenestetilbud til beboere i asylmottak og omsorgssentre.

3. Vertskommunens ansvar
Kommuner med asylmottak og omsorgssentre har ansvar for lovpålagte tjenester til beboerne. For å
sikre beboere de tjenester de har krav på, er det nødvendig med et tett og strukturert samarbeid
mellom vertskommune og innkvarteringstilbudet. Vertskommunene vil motta et tilskudd som skal
dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse
med at det drives et asylmottak eller omsorgssenter i kommunen.
Fra 1. januar 2011 vil kommunene også motta barnehagetilskudd for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
som tilbys barnehageplass. Tilskuddet inkluderer foreldrebetalingen.
Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere tjenesteapparatet i tråd
med oppgavene som skal løses. I tillegg til vertskommunetilskuddet kan et asylmottak ha innvirkning
på rammetilskuddet til kommunen. Beboere som har fått oppholdstillatelse kan bli folkeregistrert i
kommunen og vil da telle med ved beregning av innbyggertilskuddet.

4. Tilskudd til vertskommuner for asylmottak
Ordinært vertskommunetilskudd består av en grunnsats for kommunen og en sats per plass og type
plass. For satser, se vedlegg 1.
Det foretas egne beregninger for kommunenes gjennomsnittlige utgifter som vertskommuner for
statlige mottak. Denne beregningen dokumenterer kommunenes gjennomsnittlige utgifter til helse,
barnevern, tolk og administrasjon og er tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for fastsettelse av de ulike
satsene som inngår i vertskommunetilskuddet. UDI setter ikke krav til rapportering fra vertskommuner
på det ordinære vertskommunetilskuddet.
Kommunen trenger ikke søke om utbetaling av det ordinære vertskommunetilskuddet. Tilskuddet
utbetales kvartalsvis av UDI når det er inngått kontrakt med asylmottakets driftsoperatør. Tilskudd
beregnes etter asylmottakets kapasitet og utbetales først når mottaket har fysisk startet opp. I en
eventuell oppstartsfase beregnes det etter antall tilgjengelige plasser.

5. Tilskudd til vertskommuner for barnevernets omsorgssentre
Fordi barnevernet har små institusjoner samt at det på grunn av plassmangel har vært nødvendig å
plassere mindre grupper beboere i flere kommuner, beregnes tilskuddet etter en sats per plass. For
sats, se vedlegg 1.
Bufdir sender melding om tidspunkt for oppstart og størrelse av omsorgssentre til UDI som utbetaler
tilskuddet kvartalsvis. I en oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige plasser inntil
senteret er i full drift. For enkeltplassering utenfor omsorgssenter, vil UDI utbetale tilskuddet basert på
kvartalsvise oversiktslister fra Bufdir. Tilskuddet beregnes per person per nærmeste hele måned.

6. Helsetjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juni
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1999 nr. 61 og lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr.63 gjelder for beboere i statlig
asylmottak og omsorgssentre.
Vertskommunetilskuddet skal bidra til at kommunen kan legge til rette for at beboere i statlige
asylmottak også gis et tilbud innen forebyggende helsetjeneste, spesielt når det gjelder psykososiale
lidelser, oppfølging av vaksinasjonsprogrammer, rådgivning innen kosthold og ernæring, samt
mor/barn kontroll.
Utførlig informasjon om retningslinjer for helsetjenestetilbudet til innvandrere og asylsøkere er
beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente IS-1022 (2010). Utførlig informasjon om tannhelsetjeneste er å finne i daværende
Sosial- og helsedepartementets (nåværende Helse- og Omsorgsdepartementet) rundskriv I-23/99
Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens
faglige innhold og betalingsordninger.
6.1 Personer under 18 år
Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (FOR 2011-12-16
nr 1255) § 4 gir barn under 18 år rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra vertskommunen
selv om barna bor i eller har tilbud om opphold i statlige mottak (§6).
I henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 har asylsøkende barn under
18 år krav på følgende tjenester:
a) helsetjenester i hjemmet
b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
c) plass i institusjon, herunder sykehjem og
d) avlastningstiltak

7. Barnevernstjenester
Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus. Asylsøkerbarn
har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester,
dersom barnet har et særlig behov for hjelp. Utlendingsmyndighetene vil fortsatt ha ansvar for
behandlingen av barnets asylsak, selv om det fattes vedtak etter lov om barneverntjenester. Utførlig
informasjon om dette er å finne i Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementets rundskriv Q06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige
personer i mottak, omsorgssentre og kommuner.
Dersom barnevernet tar over omsorgen blir utgiftene refundert av fylkeskommunen på vanlig måte.
Det gis statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger, se Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rundskriv Q-05/2004 Om statsrefusjon for
kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.
Ekstraordinære utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse kan utløse særtilskudd til
vertskommuner, se punkt 7.1

7.1 Særtilskudd til vertskommuner ved omsorgsovertakelse
7.1.1 Hvem kan søke
Vertskommuner som blir påført urimelig store kostnader til barnevern i forbindelse med
omsorgsovertakelse kan søke om tilskuddet. Dette tilskuddet erstatter tidligere ordning for
etterskuddsvis og delvis dekning av vertskommuners ekstraordinære utgifter knyttet til barnevern.
Kostnadene må være av en viss størrelse for at kommunen skal kunne søke om tilskudd.
Særtilskuddet skal ikke være en utjevningsordning for et eventuelt avvik mellom
vertskommunetilskuddet og kommunens faktiske kostnader.
Kommunene kan ikke søke om dette særtilskuddet fra UDI for saker som kvalifiserer for ”særskilt
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tilskudd ved omsorgsovertakelse” fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), se IMDis
rundskriv 03/15: Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige. Kommunene kan heller ikke
søke om særtilskuddet fra UDI dersom kostnadene kan dekkes av andre offentlige
refusjonsordninger, jf. punkt 7.
7.1.2 Hva kan det søkes om
Tilskuddsordningen omfatter kun plasseringer utenfor hjemmet etter Lov om barneverntjenester §§ 44, 4. ledd, 4-6, 4-24, 4-25 og 4-26.
Plasseringer under tre måneder kvalifiserer ikke til tilskudd, med unntak for søskengrupper, mor og
barnplassering, eller dersom tiltaket gjelder grupper av barn i transittmottak. Det skal regnes fra
vedtaksdato.
7.1.3 Søknadens utforming
Kommunen skal sende inn søknad på fastsatt skjema (vedlegg 2), vedlagt kopi av barnevernsvedtak
og grunnlag for dette (se søknadsskjema for detaljer). Søknader uten vedlegg vil bli avslått.
Merk: økonomi og kostnadsoversikter skal IKKE legges ved søknad.
Dersom kommunen søker på feil grunnlag vil kommunen få to måneders frist til å utforme søknaden
på nytt.
7.1.4 Tilskuddsbeløp
Satsene er per barn per måned. I forhold til enslig mindreårige er satsen lavere enn for medfølgende
barn. Årsaken til differensieringen av er at kommunene betaler halv egenandel ved
omsorgsovertakelse av enslig mindreårige asylsøkere. For satser, se vedlegg 1.
7.1.5 Søknadsfrist
Tilskuddsbeløpet utbetales løpende etter søknad. Søknadsfrist for det enkelte år er 1. mars det
påfølgende år. Søknader mottatt etter denne søknadsfristen vil bli avslått, med unntak for søknader
ved avsluttet tiltak.
7.1.6 Behandlingsinstans
Vertskommuner for statlige mottak skal sende søknad til mottaksansvarlig regionkontor/enhet.
Vertskommuner for barnevernets omsorgssentre skal sende søknad til UDI sentralt.

8. Tolketjenester
Bruk av tolk er en nødvendig forutsetning for å sikre at beboere i statlig mottak får reell nytte av
kommunale tjenester. Kommunene har alminnelig rettlednings- og informasjonsplikt, og må benytte
kvalifisert tolk når det er nødvendig. Den instansen som trenger tolk, bestiller og betaler for tjenesten.
Ansvarsforhold vedrørende tolkeutgifter i forbindelse med helsetjenester omtales i Helsedirektoratets
veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010).

9. Skoletilbud
Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) i ordinære asylmottak og omsorgssentre har rett og plikt til
grunnskoleopplæring. Kommunen kan søke om tilskudd til ordinær grunnskoleopplæring, jf. UDIR-52008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak.
Tilskuddet skal også dekke særskilt norskundervisning, tospråklig fagopplæring og
morsmålsopplæring. Disse elevene har også rett til spesialundervisning og tilrettelagt undervisning jf.
opplæringsloven § 1-3, jf.§ 5-1. Tilskuddene administreres av Utdanningsdirektoratet.
Mindreårige asylsøkere i alderen 16-18 år har rett til 250 timers norskopplæring på linje med voksne
asylsøkere, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-20/2007 Gjeninnføring
av norskopplæring for asylsøkere i mottak. I henhold til rundskrivet er det asylmottakene som er
ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen. Se også IMDIs rundskriv 4/2015: Tilskudd til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i
mottak.
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Asylmottakene får skyssutgiftene refundert i henhold til pengereglementets punkt 5.6 når
reiseavstanden er minst 6 km hver vei.
Rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til opplæringslovens § 2-1 gjelder barn i skolepliktig
alder. Asylsøkere som er over 16 år, men under 18 år, og som har lovlig opphold i landet, har etter
opplæringslovens § 4A-1 også rett til grunnskoleopplæring. Det må være sannsynlig at de skal
oppholde seg i landet i mer enn tre måneder. De som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få
avgjort søknad om oppholdstillatelse, og fyller 18 år i løpet av skoleåret, har rett til å fullføre påbegynt
skoleår. Rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 4A-1 faller bort fra den dato søknad
om oppholdstillatelse blir endelig avslått av utlendingsforvaltningen.
Kommunen søker Fylkesmannen om tilskudd til dette. For nærmere om tilskuddsordningen, se
Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker
opphold i Norge

10. Barnehagetilbud og foreldrebetaling
Barnehagetilskudd til barnehager som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år blir
administrert av UDI. Tilskuddet inkluderer foreldrebetalingen og gjelder alle godkjente barnehager.
Alle asylsøkerbarn i alderen 4-5 år i asylmottak skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags
barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Asylmottakene må i søknad om barnehageplass
spesifisere at søknaden gjelder et asylsøkerbarn.
Barn som fyller 4 år i løpet av første del av barnehageåret (august – desember) kan tilbys
barnehageplass fra august måned og inntil skolestart.
Barn som fyller 4 år i andre del av barnehageåret (januar – juli) kan tilbys barnehageplass fra den
dagen barnet fyller 4 år og inntil skolestart.
10.1 Utbetaling og rapportering
Utbetaling av barnehagetilskuddet baseres på rapportering fra asylmottakene til UDIs respektive
regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
som er tildelt barnehageplass, og om det er heltids- eller deltidsplass. Se vedlagt
rapporteringsskjema for rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.
Barnehagetilskuddet utbetales i 11 måneder (et barnehageår er 11 måneder). Barnehagetilskuddet
for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år utbetales hvert kvartal.
Kommuner som tilbyr mindre enn heltidsplass, vil få redusert tilskuddet forholdsmessig.
Kommunene har ikke rapporteringsplikt.

11. Administrasjon
Statlige mottak og omsorgssentre vil medføre en viss belastning på kommunens sentrale
administrasjon i forbindelse med vertskommunale oppgaver.
Overformynderiet i kommunen har ansvar for å oppnevne representant til enslige mindreårige
asylsøkere. Representanten skal påse at ungdommens rettigheter blir ivaretatt i behandlingen av
asylsaken og at andre rettigheter oppfylles, eksempelvis i forbindelse med skoletilbudet og omsorgen
på mottaket. Vertskommunen har ansvar for rekruttering, oppnevning og oppfølging av
representantene. For transittfasen er det opprettet en representantvaktordning som administreres av
UDI.
UDI anmoder vertskommunen om oppnevning av representant. UDI tilstreber i størst mulig grad at
søker bor i samme kommune gjennom hele den innledende saksbehandlingen. Kommunen har
ansvar for å ha nok tilgjengelige representanter til enhver tid slik at innledende asylsaksbehandling
kan gjennomføres uten unødig opphold.

12. Klageadgang
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Tildeling av tilskudd til vertskommuner er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke
påklages.
Christine Wilberg
avdelingsdirektør
Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Vedlegg
RS 2011-025V1 Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter for
enslige mindreårige asylsøkere
RS 2011-025V2 Søknadsskjema, særtilskudd for vertskommuners utgifter ved omsorgsplassering av
barn av asylsøkere
RS 2011-025V3 Rapportering på bruk av barnehageplass for asylsøkerbarn i alderen 4-5 år
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RS 2011-025

Dokument-ID : RS 2011-025V1
Saksnummer : 10/4235-81
Sist endret :
25.02.2015
Dokumentdato : 03.05.2011

Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller omsorgssenter for
enslige mindreårige asylsøkere
Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og
administrasjon i forbindelse med at det drives et statlig mottak i kommunen. Satsene fastsettes i
forbindelse med statsbudsjettet.
Følgende satser gjelder fra:

1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015

Grunnsats per kommune per år

447 740 462 070 477 318 492 592

Sats per ordinær/transittmottaksplass per år

4 800

4 955

7 326

7 560

Sats per plass for enslige mindreårige per år

12 690

13 100

13 532

13 965

Sats per forsterket plass per år

116 700 120 430 124 404 128 385

Sats per plass i omsorgssenter per år

31 310

32 310

33 376

34 444

Barnehagetilskudd pr barn pr måned

10 104

10 425

10 769

11 114

Særskilt tilskudd per måned for medfølgende barn

22 887

23 620

24 399

25 180

Særskilt tilskudd per måned for enslige mindreårige 11 443

11 810

12 200

12 590

Utbetaling av vertskommunetilskudd skal foretas i samsvar med Bevilgningsreglementet,
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelsene om økonomistyring i staten, jf. instruks
fra departementet til UDI, generelle budsjettfullmakter for JDs underliggende virksomheter i 2015 og
de til enhver tid gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet.
Utbetaling skal belastes post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og
flyktninger.
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Fra: Lars Petter Einarsson[lpeinarsson@gmail.com] Sendt: 16.02.2016 21:53:29 Til: postmottak Tittel: Informasjon om etablering av mottak fra Abri Vekst AS
Hei, se vedlegg.
Med vennlig hilsen
Abri Vekst AS
Lars Petter Einarsson
informasjonsansvarlig
Tlf. 900 57 135
www.forusakuttinnkvartering.no
E-post: lpeinarsson@gmail.com
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